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RESUMO 
A obra começa por delinear os contornos explicativos da orientação seguida e dos 
recursos utilizados para a sua estruturação, bem como as considerações metodológicas 
e epistemológicas que classificam o estudo simultaneamente como Geografia Humana e 
Geografia Social, domínios disciplinares cujas implicações no desenvolvimento, na 
óptica social, se discutem no ponto 2 do primeiro capítulo. 

O trabalho incide no «desenvolvimento local em meio rural» (DLMR) em Portugal 
Continental, mas apoia-se (no capítulo II) em apontamentos de análise histórica e 
generativa do «desenvolvimento» na Europa e em territórios particularmente 
marcados por culturas europeias. Inclui-se a apresentação de percursos nacionais de 
«modernização» e alguns ensaios antecedentes das actuais perspectivas de 
desenvolvimento comprometido com os valores civilizacionais do Ocidente. 

No capítulo III faz-se, primeiro, uma breve exposição das principais concepções de 
«desenvolvimento» que traduzem a assunção social deste como instrumento de 
compromisso ideológico para a regulação social, económica e territorial. Depois de uma 
sinopse sobre a utilização dos atributos do «desenvolvimento» que o qualificaram 
como regional, agropolitano, autocentrado, endógeno, etc., segue-se uma discussão 
sobre o «sustentável», ou «durável», e a interligação deste com o «local» e o «rural», 
qualidades ideológicas do desenvolvimento cuja expressão social e geográfica se estuda. 

A segunda parte deste capítulo introduz a incidência no caso português, focando 
abreviadamente as marcas sociais, económicas, políticas e territoriais que antecedem a 
sociogeografia dos anos noventa do século XX. Faz a transição entre o fio narrativo da 
contextualização diacrónica seguida até ao capítulo anterior e a incidência na 
materialização do DLMR. 

O capítulo IV aborda as condições de implantação do programa LEADER em Portugal, 
bem como na sua expressão geográfica, em função dos contributos nacionais e da UE. 
Atende-se também, de forma breve e comparativa, a outros programas de acção 
complementar – Recuperação de Centros Rurais e Aldeias Históricas, RIME e SIR.  

O associativismo e a sua função no DLMR são alvo de uma primeira atenção analítica 
no capítulo V, com o apoio de dados cedidos pela animar, entidade cujo papel no 
processo em estudo se avalia no capítulo VI, onde se foca também a contribuição da 
Célula de Animação LEADER II (CAL). O contributo das NTIC – informação no espaço 
virtual para o DLMR – é outro objecto correlativo de análise, no ponto 11. 

O último capítulo debruça-se principalmente sobre a caracterização dos agentes que, 
em contexto institucional, geralmente associativo, marcado por condições sócio-
políticas e territoriais que diferenciam claramente o Norte e o Sul, constituem o factor 
humano essencial do DLMR, pela mediação, afirmação de competências e mobilização 
de saberes. Designam-se por «caminhantes», pelo seu contributo para os caminhos da 
inovação social e da alteração estrutural que assimilamos ao desenvolvimento. 
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ABSTRACT 
The work begins with the explanation of both the research ways and the exploited 
resources to reach its aim, as well as the methodological and epistemological concerns 
which classify the study simultaneously as Human Geography and Social Geography, 
disciplinary fields whose development implications, in the social perspective, are 
discussed in the point 2 of the first Chapter. 

The research deals with the «local development in rural areas» (DLMR) in the 
Portuguese continental territory, but the work is supported – in Chapter II – by 
historical and generative analysis remarks on the «development», both in the Europe 
and in some territories most influenced by European cultures. We include here the 
exposition of national modernization routes and some precursory practical essays of 
the present perspectives about the development engaged with the West civilizational 
values. 

The Chapter III comprises, firstly, a brief explanation on the main development 
conceptions which translate its social assumption as an instrument for ideological 
commitment for the social, economic and territorial regulation. After a synopsis on the 
use of development attributes – like «regional», «agropolitan», «self-reliant», 
«endogenous», etc. – a discussion follows both on the «sustainable» and the 
interconnection between this one and the «local» and «rural», ideological qualities of 
the development whose social and geographical expressions are studied. 

The second part of this Chapter introduces the application on the Portuguese reality, 
focusing briefly the social, economical, political and territorial signs which precede the 
sociogeography of the nineties of the XX century. This section makes the transition 
between the narrative line of the diacronic framing followed until the last Chapter and 
the focus on the DLMR emergence. 

The Chapter IV faces the conditions of the materialization of the LEADER programme 
in Portugal, as well as its spatial manifestation, as a result of the E.U. and national 
contributions. We pay also attention, in a succinct and comparative way, to other 
complementary programmes for Rural Centres and Historical Villages revival and 
funds for regional stimulation (SIR) and Small Enterprises encouragement (RIME). 

The institutional cooperation and its role in the DLMR are object of a first analytical 
attention in the Chapter V, with data provided by animar, entity whose responsibility 
in the studied process is evaluated in the Chapter VI, section where the contribution of 
the LEADER Animation Cell (CAL) is discussed too. We still include, in this Chapter, 
the assessment of the role of some specific information and communication for the 
DLMR in the “electronic space”. 

The last Chapter deals mainly with the the DLMR «way-makers», usually the staff of 
associative institutions, characterized by marked differences between the North and the 
South of Portugal, related with social, political and territorial conditions. The skills to 
generate pertinent rural knowledge development are evaluated, as well as the 
conditions of work of these “engineers” and technicians of social innovation. 
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Preâmbulo 
 
O presente trabalho consiste numa versão ligeiramente revista da dissertação de 
doutoramento em Geografia Humana apresentada à Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, sob a orientação da Prof. Doutora Carminda Cavaco, 
tendo como designação “oficial” Desenvolvimento Local em Meio Rural: 
Caminhos e Caminhantes. Durante a sua elaboração, contou com o apoio da 
Fundação para a Ciência e Tecnologia, através dos projectos do Centro de 
Estudos Geográficos PCSH/C/GEO/977/95 - Desenvolvimento Rural: Desafio ou 
Utopia? e PRAXIS XXI/2/2.1/CSH/745/95 – Repensar Portugal na Europa: 
perspectivas de um país periférico. 

Não obstante o cumprimento do objectivo académico, com o maior sucesso, 
tendo a defesa da tese ocorrido no final de 2002, com a classificação máxima, 
não deixou de se considerar devidamente dois ou três reparos efectuados pelos 
arguentes, Prof. Doutora Fernanda Delgado Cravidão (FLUC) e Prof. Doutor 
José Portela (UTAD). Daí resultou, em parte, a decisão de publicar uma versão 
pontualmente melhorada1. Naturalmente, dada a total autonomia na iniciativa e 
na realização, eventuais imprecisões ou falhas apenas se poderão dever ao 
autor. 

Outra componente que sustentou a decisão tomada – com incidência na própria 
mudança do título – foi uma reflexão pessoal mas distanciada do conjunto da 
obra e o reconhecimento de que a denominação original ficara condicionada 
pelo projecto inicial e marcada pela inércia de uma mensagem sintética e 
pretendidamente sugestiva e cativante, que se apoiava, no essencial, no trabalho 
sujeito a fundamentação de base empírica. Ora, foi fácil de verificar que 
escapava à designação a abrangência do “sentido do desenvolvimento” 
apresentado com a abordagem histórico-generativa de enquadramento, de 
dimensão e consistência não desprezáveis.  

De modo mais sintético que aquele apresentado no ponto 1.2, adiantamos desde 
já o reconhecimento de uma dívida a todos os que nos ajudaram, tornando 
possível a obra que se apresenta: colegas, amigos, técnicos e dirigentes de dife-
rentes instituições, com particular relevo para aquelas com responsabilidades 
na dinâmica do Desenvolvimento Local e na construção do Desenvolvimento 
Rural. À Professora Carminda Cavaco, uma expressão especial de agradecimen-
to, pela inexcedível atenção e estímulo. Não posso deixar de colocar ainda em 
devido destaque a minha família, em particular mulher e filha, cuja presença e 
apoio explicam muitos dos caminhos trilhados e opções encetadas. 

                                                
1 Embora fora do âmbito dos reparos, não deixou de se actualizar a representação espacial do Programa 
LEADER em Portugal, mas apenas incorporando o LEADER + de modo a mostrar a sequência completa 
das implantações territoriais dos GAL nas três fases do programa. Naturalmente, manteve-se a incidência 
analítica mais aprofundada no período que ainda hoje podemos considerar mais marcante, o da segunda 
fase (LEADER II – 1994-99, com execuções até 2001). 
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CAPÍTULO I 

1. Apresentação prévia: um caminho específico para a Geografia Social 

1.1. Do que tratamos 

Nas áreas rurais portuguesas, os anos noventa são marcados pela construção 

multiparticipada de caminhos de diversificação e de alternativa, no contexto da 

integração europeia, revelando especificidades com expressão territorial. Isto 

manifesta-se em formas que interpenetram os domínios social, cultural, político e 

económico e num processo em que a mobilização da informação e dos saberes adquire 

um papel central. Referimo-nos a um fenómeno essencialmente não estatal de 

descentralização de competências e de processos de decisão, de modo que grande parte 

do mundo rural adquire ou reforça os limitados meios para a sua auto-valorização, 

mediante: a) um processo de planeamento mais apoiado no território e, 

consequentemente, em saberes locais ou regionais; b) uma gestão e administração mais 

participada, com um papel considerável das organizações da sociedade civil, 

envolvendo recursos locais. 

Naturalmente, interpretamos esta incidência de valorização do meio rural 

simultaneamente como: 1) forma adaptativa e (re)activa de actores e instituições face às 

pressões para a maior integração no sistema regulado sobretudo pelo mercado e 2) 

criação de condições de sustentabilidade da qualidade de vida, que ideologicamente uns 

associam e outros dissociam – mais ou menos – da lógica de mercado.  

Na sua essência, não é um processo exclusivo de um país ou de uma região, mas 

sim de todos os territórios sujeitos aos regimes democráticos ocidentais e afins onde se 

fazem sentir os efeitos centrípetos directos e indirectos da concorrência económica, 

hoje globalizada. Aí, após uma complexa história de experiências e conflitos políticos, 

os poderes públicos procuram estimular uma regulação com responsabilidades 

partilhadas, através de medidas de política, de incentivos e de instrumentos 

multiparticipados de planeamento e de ordenamento do território. Mas, ao mesmo 

tempo, membros da sociedade civil ganham oportunidade para ensaiar localmente e 

«em rede» expressões de afirmação alternativa a tudo o que reconhecem como formas 

de dominação e tolhimento da pequena e diversa iniciativa de base territorial, 

levantando a “bandeira do desenvolvimento local” (DL). 

Aquilo que podemos designar por Desenvolvimento Local em Meio Rural 

(DLMR) enquadra-se na perspectiva exposta, pelo que, segundo ilustramos, 

corresponde em Portugal2 a um processo de mediação qualificada e de valorização 

social e territorial multiparticipada, com sensível mas variável contribuição de 

dinâmicas ascendentes e de lóbis cívicos locais e regionais, nas áreas de menor 

intensidade de acção humana.  

                                                
2 Em Portugal Continental, já que o estudo exclui as Regiões Autónomas dos Açores e Madeira. 
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Apesar de experiências anteriores de favorecimento da emancipação de pessoas 

e comunidades, a disseminação deste processo foi induzida pela inserção do país na UE, 

por inerência directa da implementação do Programa de Iniciativa Comunitária (PIC) 

LEADER, dando início ou alguma continuidade a múltiplos percursos de inovação e 

reestruturação territorial que se associam à promoção do(s) saber(es) e à retenção de 

recursos em áreas ameaçadas pelo despovoamento. 

Partimos do princípio que a construção e mobilização dos saberes e a inovação 

se imbricam, no âmbito das relações de proximidade necessárias para a promoção 

social, cultural e económica, o que pressupõe aquisição de poder. Desta forma, as 

entidades que têm concebido e gerido programas de desenvolvimento local em áreas 

rurais puderam ter um papel essencial no processo de aprendizagem e inovação social, 

exercendo um certo poder em múltiplas dimensões, em jogo com diversos 

participantes, estes assim também estimulados para o seu “empoderamento”3. 

Identificar e classificar, na medida do possível, essas dimensões e esses participantes é 

desvendar os caminhos do DLMR.  

Porém, no estudo de geografia social que consideramos pertinente identificar, 

para já, como uma «geografia da valorização do meio rural», estes caminhos do DLMR 

obrigam à complementar caracterização dos “caminhantes”, seleccionando entre estes 

os agentes que, geralmente num contexto institucional, promovem a reestruturação e a 

inovação nas áreas rurais. Aqui identificamos uma diversidade de situações, que tanto 

derivam de percursos pessoais e “auto-motivados” de intervenção cidadã, no 

seguimento da tradição popular de práticas benévolas e voluntárias, como do 

cumprimento de tarefas e de objectivos definidos no contexto do estrito 

profissionalismo da acção institucional, de forma menos autónoma, isto sem excluir 

casos de compatibilização entre as duas situações.  

Tratam-se de situações que emanam das condições de exercício da 

responsabilidade pessoal e civil, condições essas que se relacionam com o contexto 

social, cultural, político e organizativo que enquadra cada forma de actuação. Este 

contexto, tendo inclusivamente uma expressão geográfica e territorial, é alvo de uma 

análise simultaneamente extensiva e apoiada em casos particulares.  

Como veremos, a maior clivagem separa os 1) ideólogos / práticos que puderam 

“sentir” um projecto próprio e inovador de intervenção social e territorial; 2) políticos 

ou agentes institucionais que seguraram uma oportunidade de captar recursos 

acrescidos para intervenções de interesse reconhecido por processos de planeamento 

mais ou menos convencionais; 3) o pessoal bastante qualificado – muitas vezes 

alóctone – cujo envolvimento no DLMR se faz sobretudo como aquisição de uma 

                                                
3 Termo usado por autores brasileiros para a tradução de empowerment, na falta de adequação do termo 
português «apoderamento» (acto ou efeito de tomar posse, assenhorear-se, usurpar, conquistar, ganhar). 
Como empowerment tem um sentido culturalmente inovador (cf. FRIEDMANN, 1992), de aquisição de 
poder pessoal e/ou comunitário (autodesenvolvimento), a correspondência entre cultura e linguagem leva-
nos a aceitar este neologismo, apesar da nossa desapreciação pessoal, possivelmente transitória, em termos 
de estética fonética. 
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oportunidade de emprego, em resposta à necessidade de recursos humanos por parte 

das ADL.  

 

1.2. O caminho pessoal que explica uma certa investigação e os 

reconhecimentos implicados 

Uma via de pesquisa, tendo um contexto, obriga a várias referências. Quando se 

constitui em obra de um indivíduo, reflecte a influência de uma vida, logo também de 

muitas vidas. Se o produto é pessoal, a pessoa é um elemento da sociedade e do meio 

biofísico de que depende. E o cientista tem de admitir o papel dos estímulos e das 

limitações às suas actividades, tal como deve assumir que a sua formação cultural – 

mais ou menos refinada e complexa – condiciona a interpretação que faz dos 

fenómenos estudados.  

De forma antecedente às considerações mais desenvolvidas sobre uma «ciência 

situada», problematizando a objectividade (ponto 2), seguem-se aqueles elementos de 

um curriculum vitæ que aqui adquirem pertinência face ao posicionamento teórico do 

autor, ajudando a compreender as opções de investigação inerentes à tese identificada 

no ponto anterior. Em simultâneo, consideramos implícito o devido reconhecimento às 

pessoas envolvidas no percurso pessoal que expomos, ainda que só algumas sejam 

mencionadas individualmente. De facto, considerando o seu grande número e a forte 

possibilidade de traição da memória, indicamos sobretudo as instituições que 

enquadram a actividade daqueles que, de alguma forma, nos influenciaram. 

As nossas primeiras preocupações com o assunto (DLMR) têm raízes no 

processo educativo e no percurso académico em Geografia. Desconhecemos até que 

ponto a influência dos ascendentes se produziu, mas foram particularmente marcantes 

os convívios com um avô comerciante de província e uma mãe que exerceu o magistério 

primário no Algarve dos anos 1950/60. Fora do núcleo familiar mais próximo, alguns 

parentes bastante visitados viviam da agricultura (a tempo inteiro e a tempo parcial), 

nuns casos, ou de rendimentos da emigração e de trabalho eventual, noutros.  

Por razões económicas bastante comuns, a migração de Faro para a periferia de 

Lisboa, no final dos anos 60, fez passar uma criança satisfeita com o primeiro ano do 

ensino primário para a realidade dos subúrbios da capital, no concelho de Sintra. No 

entanto, as recordações e percepções pessoais revelam que a transição se fez de um 

para outro professor de sucesso, ambos amigos dos pais. Inclusivamente, a 

proximidade da nova professora estende-se ao domínio extra-escolar, dada a 

convivência habitual com um dos filhos, amigo de vários anos.  

O restante percurso escolar fortaleceu uma marcada apetência pela via do 

ensino e pelo exercício educativo, na medida em que alguns dos professores sugeriam 

um modelo atractivo de realização pessoal e (relevância) profissional. Logo após a 

conclusão do primeiro ano da licenciatura em Geografia, uma oportunidade de 

leccionar Geografia do 12º ano, em horário completo, confirmou uma certa paixão 
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latente. De facto, na juventude dos 19 anos, a oportunidade de ajudar outras pessoas a 

sentir gosto pela aprendizagem foi simultaneamente um meio de elevação da 

autoestima, da autoconfiança e da capacidade de organizar o tempo e o método de 

trabalho, tendo como resultado a consciência de que muito aprende quem faz o esforço 

de ensinar. 

Como não se ensina sem efectuar avaliação, «avaliar é aprender» tornou-se 

numa certeza sentida desde então, com repercussões no restante percurso académico. 

Durante a licenciatura, as disciplinas de Geografia Rural (opção) e Geografia 

Económica e Social (obrigatória), leccionadas respectivamente pelos professores 

Carminda Cavaco (orientadora da dissertação académica de base) e João Ferrão, 

tiveram um peso particularmente acentuado numa reorientação das apetências – até 

então subordinadas a temas da geografia física e do ambiente – e das posteriores 

orientações de valorização pessoal e profissional. 

Depois de um breve percurso pela docência no ensino secundário, a frequência 

do curso de mestrado em Geografia Humana e Planeamento Regional e Local, desde o 

final dos anos oitenta, voltou a colocar-nos em contacto com os referidos professores, 

entre outros. Nesta altura, a influência do Prof. Jorge Gaspar fez-se sentir de múltiplas 

formas, incluindo a sistemática provocação / estímulo em matéria científica. Não 

poderia ignorar aqui também a importância das primeiras experiências no ensino 

superior, em que as aulas práticas da cadeira de Geografia de Portugal4, da 

responsabilidade do Prof. Carlos Alberto Medeiros, foram o meio de nos pôr em 

contacto e nos desafiar com o domínio académico de maior abrangência em Geografia. 

Mas a preferência pelas matérias do Desenvolvimento Rural foi-se consolidando 

no âmbito do processo de preparação da dissertação de mestrado, orientada pela Prof. 

Carminda Cavaco: «(in)formação na agricultura algarvia: os anos oitenta». O assunto 

fez-nos contactar com diferentes agentes intervenientes na capacitação de profissionais 

da agricultura, entre os quais alguns que já encetavam formas de promoção do 

desenvolvimento rural, numa incidência mais abrangente que um mero apoio sectorial. 

Constatámos nesse estudo que, na empobrecida Serra do Caldeirão, uma 

«extensão rural» do Ministério da Agricultura, truncada e desacreditada por condições 

que foram analisadas, deu cada vez mais lugar a um processo de animação rural 

(animação sociocultural, socioeducativa e socioeconómica) no âmbito de um projecto 

de «desenvolvimento rural integrado», tal como era apresentado pela Associação IN 

LOCO, uma ADL sediada em Faro. Tratava-se de um processo essencialmente 

educativo, mobilizado segundo uma metodologia de investigação-acção.  

A filiação meridional do autor sempre permitiu visitas frequentes ao território 

estudado, pelo que não se pode considerar estranha a surgida vontade de aderir, de 

algum modo, a um projecto de educação / formação multiforme para a mudança e 

integração socioeconómica. A predisposição era tanto maior quanto o ensino da 

                                                
4 Para além das aulas teórico-práticas de Introdução à Informática, em que a aplicação de um forçado mas 
relativo autodidactismo veio a ser estruturante na utilização habitual do computador. 
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Geografia apelava aos contributos das perspectivas da «educação para o 

desenvolvimento» e da «educação ambiental», no sentido da formação de cidadãos 

responsáveis, críticos e intervenientes no seu meio5. Ainda não era conhecido o PIC 

LEADER quando foi solicitada a adesão à Associação In Loco, na perspectiva de 

contribuir para um processo em que a promoção da iniciativa se pretendia inerente à 

emancipação pessoal com referência territorial, ou seja, em que a valorização de 

pessoas e territórios se propunha interactiva.  

Por razões profissionais – o ensino superior desde 1990/91 – não foi possível 

efectuar trabalho condizente com o estatuto de associado da ADL mencionada, pelo que 

algumas intenções de participar num processo de «planeamento ascendente», em que o 

trabalho de campo seria um recurso essencial, não tiveram continuidade. Porém, foi 

possível uma observação algo distanciada das acções da ADL, através das discussões 

domésticas que envolveram o trabalho da esposa na preparação da sua tese de 

mestrado em Ordenamento do Território – precisamente sobre a incidência do PIC 

LEADER I no Algarve interior – bem como o acompanhamento em algumas visitas 

inerentes à mesma. 

Embora na sequência dos primeiros estudos preparatórios da dissertação de 

doutoramento (em 1995), que possibilitaram logo a formulação do propósito essencial, 

o ano de 1996 permitiu reforçar uma condição relativamente privilegiada de observador 

do DLMR. Isso deveu-se a um desafio colocado pelo Prof. José Portela (UTAD), então 

presidente da direcção da animar, que levou ao nosso empenhamento pessoal na 

mobilização de Centros de Estudo / Investigação para uma Mostra no âmbito da II 

Feira e Assembleia do Desenvolvimento Local (MANIFesta 96, Tondela). Nessa altura, 

também com a colaboração dos colegas António Sampaio Ramos e Carlos Sirgado, em 

particular, o CEG foi uma das entidades participantes no evento (entre outras onze, de 

Lisboa, Algarve, Coimbra e Porto), contribuindo para um objectivo pertinente ao 

DLMR: revelar as contribuições existentes e possíveis dos organismos de investigação 

para o desenvolvimento das áreas rurais, em particular as situadas em meios 

desfavorecidos. A propósito, decorriam neste ano de 1996 os primeiros trabalhos 

apoiados pelo Projecto do CEG (financiado pela JNICT) «Desenvolvimento Rural: 

Desafio ou Utopia?», que incluiram os inerentes à primeira fase da tese encetada.  

Em consonância com a revelada predisposição militante em prol da cidadania 

activa e da melhoria das condições das áreas rurais, este ano foi também aquele em que 

o autor aderiu à animar, como associado individual, na sequência da referida Mostra e 

da participação com um texto para as primeiras Teses da MANIFesta. Para além de um 

certo serviço ideológico que se perspectivava, a observação das actividades da animar 

                                                
5 Durante a docência no ensino secundário foi relevante, neste âmbito, a condução (partilhada) do Projecto 
VEC (Viver Em Carnaxide), considerado um inovador ensaio de cruzamento do currículo formal de 
Geografia com a educação ambiental para o desenvolvimento e para a cidadania, sem deixar de ser 
também aquilo que SOUTO GONZÁLEZ (1998) designa por «educação geográfica». No caso do VEC, a 
interacção Escola-Meio (envolvimento parental, visitas de estudo, sessões com responsáveis institucionais) 
implicava a co-responsabilização de pais e alunos e fornecia ensinamentos para investigações em torno do 
Trabalho de Projecto e para a prática do mesmo (cf. MORENO e TALHINHAS, 1990, 1991; M. R. 
MORENO et al., 1992). 
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permitia acompanhar, numa certa óptica, o “movimento do DLMR”, componente do 

pretendido trabalho sistemático. 

Por outro lado, o reforço das condições de observação do DLMR foi propiciado 

pelas orientações da Prof. Carminda Cavaco, em vários aspectos. Para além dos que se 

relacionam com opções intrínsecas à dissertação, cabe aqui mencionar a sugestão de 

passar a fazer incidir os trabalhos práticos dos alunos de Geografia Rural6 em estudos 

de caso, nos quais se analisassem, em certa medida, os contextos e os processos de 

desenvolvimento de/em aldeias. Tratou-se de um “encontro de motivações”, com 

proveitos múltiplos.  

Para o docente, o recurso pedagógico de induzir projectos de trabalho – quase 

«Trabalhos de Projecto» – apoiados em trabalho de campo foi uma oportunidade para 

o “contágio” do entusiasmo pela investigação no domínio rural. Com efeito, apelando à 

emoção, à auto-motivação discente para a dignificação – pela atribuição de atenção – 

de um património cultural familiar, por exemplo (com valor simbólico, e não só), foi 

sugerida aos alunos a escolha de aldeias com valor afectivo, real ou potencial. Ao 

mesmo tempo, promovia-se construtivamente a percepção da “utilidade 

transacadémica” do tempo aplicado na elaboração desse trabalho, sugerindo que o 

propósito académico poderia ser uma primeira fase de um trabalho / projecto 

socialmente relevante, a continuar posteriormente. Do ponto de vista do docente, a 

avaliação de numerosos trabalhos permitiu colher informação relevante sobre os 

condicionamentos, as potencialidades e as limitações de espaços e comunidades locais, 

geralmente em áreas afastadas dos principais centros e eixos de crescimento. 

A conjugação dos ideais de animação do DLMR com o propósito de abrir outras 

perspectivas (de conhecimento) sobre este domínio tornaram “natural” a vontade em 

reeditar a iniciativa da Mostra de Centros de Estudo na MANIFesta 98, em Amarante. 

Porém, neste caso, a Mostra situou-se já no contexto de outras iniciativas paralelas e 

complementares de valorização da interacção Ciência – Sociedade, do ponto de vista 

mais relevante para o DL e para o Desenvolvimento Rural (DRUR).  

A celebração do Dia Nacional da Cultura Científica, na mesma semana (Semana 

«da Ciência e da Tecnologia», iniciativa do respectivo Ministério) em que se realizava a 

MANIFesta 98, foi uma circunstância feliz, pois tornou oportuna a preparação de umas 

«Portas Abertas» sobre a Ciência e a Investigação com aplicação no DL e no DRUR. Por 

um lado, o lançamento de um pequeno inquérito aos Centros de Estudo / Investigação 

mais pertinentes permitiu a edição de uma brochura com a informação essencial e a 

caracterização concisa de 17 deles, bem como a listagem de 39 outros, com os principais 

contactos (cf. MORENO, 1998c). Por outro, o autor promoveu o colóquio «Ciência, 

Investigação e Desenvolvimento Local», que contou com quase 100 participantes, 

graças à anunciada e concretizada dinamização de reconhecidos especialistas nas áreas 

                                                
6 Docência que tivemos a cargo, sob a coordenação e supervisão científica da Prof. C. Cavaco, de forma 
partilhada com o colega José Rafael Sirgado, numa primeira fase, e em exclusivo, após 1995, salvo nos 
períodos de dispensa de serviço docente. 
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da Economia (ISCTE), Agronomia (ISA), Geografia (FLUL), Sociologia (ISCTE) e 

Extensão Rural (UTAD).  

Releva-se ainda a nossa participação na Assembleia da MANIFesta 98, bem 

como no documento resultante (animar, 1999), que podemos encontrar neste trabalho. 

Outro dos produtos do evento foi a entrada em funcionamento da lista de correio 

electrónico DLR (Desenvolvimento Local em Rede)7, graças à qual demos início em 

1999 a um processo de observação participante, o qual foi reforçado desde Abril de 

2000 no âmbito da integração como vogal da direcção da animar.  

Este trabalho assumiu uma certa importância no presente estudo, incluindo 

aquilo que diz respeito à componente de preparação da MANIFesta 2001 (Tavira, 

organizada pela Associação IN LOCO), na dimensão «Assembleia», na medida em que 

nos encarregámos de uma parte não negligenciável de um dos objectivos explícitos do 

evento: «contribuir para avaliar o trabalho das ADL e organizações cívicas e solidárias 

nos últimos 15-20 anos»8, na perspectiva de actualizar o “Guia das IDL” (BASTOS, et 

al., 1998). Por motivos vários, os resultados foram modestos, do ponto de vista da 

informação quantitativa, nesta fase. Porém, embora no decurso da fase final da 

dissertação concluída em 2002, a oportunidade de retirar ensinamentos da observação 

participante não pôde deixar de ser aproveitada.  

De facto, na sequência da realização em 2000 dos inquéritos e entrevistas mais 

incidentes numa preocupação fundamental da tese então em curso e que outros meios 

não supriam, por iniciativa pessoal, em 2001 sucedeu-se o lançamento de outros 

inquéritos, de iniciativa institucional (animar), a par da recolha de preciosa informação 

qualitativa de outras formas. Naturalmente, se no primeiro momento o 

reconhecimento é devido aos respondentes de várias ADL, no segundo momento 

pudemos contar também com diversas formas de colaboração dos membros dos corpos 

sociais da animar e de outros membros que participaram nas mobilizações regionais 

das contribuições para a Assembleia da MANIFesta 2001.  

De forma anterior e também simultânea com o trabalho de implicação social 

directa, a investigação pôde contar com o apoio do Projecto PRAXIS XXI “Repensar 

Portugal na Europa: perspectivas de um país periférico”, coordenado pela Prof. 

Carminda Cavaco, na sequência do apoio anterior do outro Projecto atrás mencionado. 

Resta mencionar, neste ponto, um reconhecimento nem sempre devidamente 

expresso, mas que toda esta investigação implicou. Referimo-nos a todos os 

responsáveis pelos estudos e levantamentos que a matéria tem suscitado, tanto da 

“comunidade académica” como de outros meios institucionais, contribuindo para a 

diversidade de leituras da realidade que este trabalho deve respeitar, como condição 

obrigatória da nossa idoneidade científica. Os elementos e referências recolhidos em 

                                                
7 Tratou-se de uma iniciativa de Pedro Ferrão, docente da UTAD e “associado activo” da animar, na 
qualidade de um contributo em trabalho voluntário (lançamento e gestão técnica da lista, entre outros) no 
sentido de cumprir um dos desígnios consignados em animar (1999): «estimular o funcionamento da 
rede» de animação do DL. 
8 Tal como foi expresso na prévia Nota de Imprensa. 
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vários anos contribuiram para manter um pequeno e informal “Observatório do 

DLMR”, preocupação inerente à perspectiva e abordagem geográfica em que nos 

colocamos, como veremos adiante. 

 

1.3. Sentido geral, orientações metodológicas e estrutura do trabalho 

1.3.1. Em torno dos meios para uma «geografia compreensiva» 

Expusemos atrás que nos interessa «desvendar» os múltiplos «caminhos do DLMR», 

identificando e classificando as suas dimensões e os participantes envolvidos. Este 

propósito supõe uma orientação que não foge, no essencial, de uma certa preocupação 

compreensiva e comparativa presente na identidade da ciência geográfica.  

Não obstante, a natureza específica do objecto de estudo impõe-nos 

determinados cuidados para não comprometer o carácter científico que se exige mas 

que é desafiado pelo peso dos próprios condicionamentos sociais a montante do 

processo de investigação. É neste âmbito que fazemos anteceder a incidência no DLMR 

com as considerações neste ponto (em torno das opções que encetámos) e com a 

exploração de dois eixos fundamentais. No primeiro, tecemos uma série de 

considerações em torno da disciplina que nos (en)forma. No segundo, procuramos 

ilustrar a concepção de «desenvolvimento», numa perspectiva histórica e generativa.  

Há uma forte e dupla razão de ser para este caminho: sendo o 

«desenvolvimento» uma concepção ideal e polissémica, está tanto na raiz do 

desenvolvimento local (DL), um “produto” mais assumidamente ideológico9, como 

fundamenta a razão essencial que está na origem do seu estudo. Esta segunda razão 

significa que é o ideal de «desenvolvimento» que nos motiva e, de certo modo, nos 

impõe a necessidade de o esclarecer, na medida do possível, permitindo também 

perspectivar a sua componente DL, alvo de uma análise geográfica.  

Uma vez que acreditamos que são as ideias que fazem a história e a geografia, 

que é o pensamento que nos motiva para a acção e para alguma consciência dos limites 

da mesma, o sentido da nossa posição na sociedade passa pela identificação clara do 

discurso que assumimos, dos valores que estão presentes e que moldam a nossa forma 

de abordagem científica. Todo o texto tem um contexto. E o contexto do nosso estudo, 

se já implicou referências pessoais, obriga também a outras, que são as de uma história 

com fortes raízes europeias e ocidentais – embora “entrelaçadas” noutras – e ramos 

mundializados, os elementos que simultaneamente balizam o tronco da nossa cultura e 

do nosso entendimento.  

Se consideramos que as ideias fazem a história e a geografia, com igual razão 

temos de aceitar que a geografia e a história – o espaço e o tempo da cultura, produto 

social – (re)fazem as ideias, de qualquer tipo, logo também as nossas perspectivas 

sobre os caminhos do devir (cf. BRAUDEL, 1982). Por isso acreditamos que o futuro, 
                                                
9 Em que se confrontam paixões, expressões de valores próprios, embora socialmente condicionados, que 
emanam de vontades de afirmação individual (incluindo as nossas) e de grupos.  
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em parte resultante da nossa acção, reflectirá um pouco as nossas idealizações, estas 

fundadas no cruzamento das nossas condições (do passado e do presente) e do que 

queremos para os nossos sucessores. 

Desta forma, a tomada de consciência da inserção social da ciência, corolária da 

sua função, já não permite que o seu construtor, o cientista, ignore ou finja ignorar o 

seu comprometimento nos processos em curso, sempre que se sente solicitado para 

servir a sociedade a que pertence10. Esta questão da «solicitação social» impele-nos 

para que apresentemos como interdependentes as breves considerações em torno da 

história e teoria da geografia e de uma abordagem histórica do «desenvolvimento». 

Trata-se de explicar contextualmente as «geografias do desenvolvimento» e a nossa 

«geografia do desenvolvimento local» que, embora pudesse ter outras opções, se 

debruça sobre o meio rural português.  

Na nossa abordagem de alguns contributos para uma «história do 

desenvolvimento», ou do «sentido do desenvolvimento» numa perspectiva histórica, 

sentimos a dificuldade em tornar completamente inteligível numa síntese aquilo que só 

um estudo de vocação mais analítica poderia providenciar. Nos domínios da história 

económica e social e da história das ideias, assumimos a nossa condição de intrusos e 

de não-especialistas – bem como amadores, no seu sentido mais original – o que é 

deduzível do facto de recorrermos muitas vezes a fontes secundárias, ou seja, a alguns 

dos numerosos estudos de especialistas sobre os assuntos-chave que tomamos como 

pertinentes.  

No entanto, o que nos acontece quanto à inspiração nos conhecimentos 

sistemáticos sobre o passado sucede também com diversos outros domínios científicos 

– em que prevalecem a economia, a sociologia e a ciência política – pelas razões 

multiplicadas de dois factores: a) a “natureza congregadora” e mesmo de «síntese» da 

geografia humana que nos interessa, que suscita o apelo a diversas contribuições 

disciplinares; b) a partilha transdisciplinar ou adisciplinar do conceito de 

desenvolvimento, que nos obriga a ter em conta reflexões e perspectivas de diferente 

natureza, sempre que adquiram pertinência para o Homem e para a sua relação com o 

seu meio11.  

Esta situação de permanente dependência multidisciplinar e transdisciplinar 

acaba por traduzir-se muitas vezes no recurso aos “estudos dos estudos”, tal como as 

razões pragmáticas de eficiência no uso do tempo produtivo, no nosso contexto 

civilizacional, obrigam ao frequente recurso ao “pronto-a-comer”, algo já pré-elaborado 

por «especialistas». E este é apenas um dos inúmeros domínios em que se manifesta a 

                                                
10 Adiantamos aqui o nosso acompanhamento da perspectiva de GIDDENS (1991), ao tomar o cientista 
social como um dos agentes da «reflexividade» e da inerente mudança social (por via directa e 
institucional), no contexto da «modernidade tardia». Veremos adiante que mesmo em contextos 
anteriores, esta perspectiva não é inédita. Por ser caro à geografia, avançamos apenas o exemplo de Reclus 
que, no séc. XIX, já concebia esta disciplina como instrumento da prática social emancipatória. 
11 Seguimos aqui a concepção de meio de Taine, tal como nos é indicado por FEBVRE (1922:29): não só o 
físico, mas tudo quanto rodeia um ser humano: clima, solo e também instituições, religião e governo, o 
que, no seu conjunto, constitui a «atmosfera material, moral e intelectual em que o homem vive e se 
move». 
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especialização das tarefas, corolária da moderna interdependência humana. O 

reconhecimento deste facto – restringindo-nos aqui à matéria do conhecimento e à 

dependência de perspectivas externas às que, “idealmente”, poderíamos obter com 

processos inteiramente nossos – tem algumas consequências. Uma delas é a 

necessidade de aceitar a existência de enviesamentos, não deixando, por isso, de 

confrontarmos certos trabalhos secundários e de apurar o sentido das nossas 

conclusões através do cruzamento múltiplo da informação pertinente ao estudo.  

Outra consequência da dependência epistémica múltipla encontra-se na 

limitada capacidade em compreender com a devida profundidade vários aspectos que 

julgamos importantes das ciências contributivas para a integração inerente a um estudo 

de geografia social desta natureza. Apesar disso – porque pensamos que a 

complexidade do fenómeno não se compadece com a eventual dispensa ou ignorância 

da densidade de perspectivas – julgamos que vale a pena o esforço e a morosidade da 

“digestão plurisubstancial”, a qual se traduz na busca da tal «síntese», o contributo 

social mais pertinente da geografia, na sua função mais directa: a educativa (no sentido 

mais lato) ou (in)formadora.  

Por estes motivos, temos a ambição de perseguir uma “geografia compreensiva”, 

num campo de ligação (ou de ruptura?) entre as geografias mais obviamente 

comprometidas, desde as conservadoras, associadas aos processos mais convencionais 

ou habituais de conhecimento, planeamento e controlo do território, até às que se 

colocam nos antípodas da função geográfica mais reconhecida (ex: desconstrução ou 

problematização da configuração ideológica para o controlo do território). O nosso 

grande compromisso, sublinhamos, é o da valorização das pessoas para uma “ética do 

contrato geográfico”, ou seja, da «ocupação durável dos territórios»12, impossível sem 

uma compreensão, uma abertura para os valores que se confrontam na apropriação e 

organização do espaço. O meio rural será a dimensão que privilegiamos (que 

instrumentalizamos) como campo ilustrativo da problemática que nos (pre)ocupa.  

A leitura que fazemos do DLMR, no quadro disciplinar em que nos colocamos, 

leva-nos a sublinhar que não estaremos perante uma pesquisa que formaliza uma 

avaliação, como as que se tornam inerentes à formulação de programas e/ou projectos, 

com restrições conceptuais e analíticas próprias. Não poderemos, todavia, dispensar 

“avaliações” que se associam à procura sistemática de um sentido para as mudanças. 

Assim, identificamos contextos e processos inerentes ao DLMR, num exercício de 

análise-síntese que organiza, classifica e interpreta a informação obtida sobre o DLMR, 

no sentido de demonstrar aquilo que é “a tese” exposta no ponto 1.1.  

Os objectivos a atingir e o tipo de abordagem a que nos obrigamos para tal 

implicam que nos inclinamos mais para uma geografia da mobilização dos saberes e 

das dedicações ao DLMR e não tanto para uma geografia das transformações sociais e 

económicas produzidas em função dos processos de DLMR. No entanto, não deixará de 

                                                
12 Expressões tomadas de empréstimo do título da obra de FERRIER (1998), em coerência com uma 
implícita empatia por muitas das perspectivas do autor. 
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ser simultaneamente uma geografia humana, do ponto de vista da consideração das 

condições mais abrangentes do «desenvolvimento» e do DLMR, mas também uma 

geografia social, na perspectiva da «utilidade» visada para o sistema social13. 

Naquilo que constitui o corpo teórico deste trabalho, esperamos que a frequente 

e oportuna remissão para bibliografia mais especializada possa satisfazer aqueles que 

procuram o aprofundamento de algumas das matérias focadas. Em qualquer caso, 

estamos sempre sujeitos à crítica essencial que aponta a superficialidade do trabalho 

resultante, na sua globalidade, assimilando essa característica à extensividade 

adoptada. Teremos de afirmar tal necessidade, na medida em que opomos a referida 

síntese, a visão de conjunto – quanto à escala (primeiro europeia e depois nacional) e 

quanto à abrangência do corpo de conhecimentos (diferentes ciências sociais e 

humanas) – à intensidade analítica.  

A possível opção por esta última via obrigar-nos-ia a dispensar certas 

perspectivas e/ou a restringir a abrangência espacial, conduzindo a um estudo 

totalmente diferente que, apesar de supor maior prazer, pelo envolvimento e 

aprofundamento, comportaria objectivos que preterimos. Não queremos melhorar ou 

substituir estudos económicos sobre o DL e o DRUR, mesmo aqueles incidentes numa 

“economia descritiva”, nem investigações históricas sobre a emergência da sociedade 

civil e de poderes locais14, nem estudos sociológicos sobre condições e processos de 

surgimento e desenvolvimento do DL, nem quaisquer outros. O lugar legítimo do 

estudo emana daquilo que uns terão chamado “espírito geográfico” ou “atitude 

geográfica” (cf. FEBVRE, 1922:42). Trata-se de um domínio do «espírito científico» que 

«se manifesta diferentemente, na investigação de diferentes objectos, precisamente 

porque é o mesmo» (Frederic Rauh, cit. por idem). 

 

1.3.2. Sobre o método e os recursos, para além do corpo teórico 

Embora deixemos os aspectos metodológicos de maior pormenor para as partes da 

investigação que directamente os solicitam, temos de considerar, desde já, aqueles mais 

gerais que se prendem com as orientações seguidas e com as finalidades que se 

perspectivam. Salientamos o exercício de interpretação da realidade pela integração de 

elementos quantitativos e qualitativos. Referindo-nos apenas, por agora, aos de recolha 

indirecta, alguns são provenientes de fontes publicadas – bibliografia, estatísticas 

                                                
13 Socorremo-nos aqui da distinção que, segundo HESS (1982:67-68), Lévi-Strauss efectua entre as 
ciências sociais e as ciências humanas na obra Critérios Científicos nas Ciências Sociais e Humanas 
(1975). Para ele, «as ciências sociais situam-se no interior de um tipo de sistema social determinado 
(capitalista, industrial). Tem um centro de poder não somente como condição material de possibilidade, 
mas como horizonte do seu objecto. Visam o controlo social e a utilidade. As ciências humanas, supondo 
também materialmente este mesmo centro de poder, situam-se para lá do sistema social em questão e 
observam-no como um simples caso particular de estrutura social (...). O modo como o observador se situa 
em relação a estas duas perspectivas determina o que ele vai produzir e mesmo a relação que vai manter 
com o seu “objecto” (...)» 
14 A este respeito, considerámos fascinante a obra de geografia política de CLAVAL (1978), que muito 
influenciou a nossa percepção da geografia como instrumento do poder, logo dos processos de 
desenvolvimento... 
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oficiais e outra documentação – mas outros, não publicados, foram obtidos após 

solicitação a diferentes organismos.  

No primeiro caso, demos particular valor aos que são portadores de conteúdos 

especialmente tradutores das condições do DLMR como processo de mobilização de 

ideias e actores: os 217 artigos da revista A REDE para o Desenvolvimento Local, os 

171 da LEADER Magazine, as quatro centenas de títulos do jornal Pessoas e Lugares e 

mais de 600 mensagens de “actores do DL” colocadas no espaço virtual (DLR).  

No segundo caso, a recolha indirecta permitiu-nos ainda o acesso e 

aproveitamento extensivo de informação elementar, em bruto, sobre quase 6000 

projectos LEADER II do Continente, mais de 2000 projectos do sub-programa do 

PPDR sobre «Recuperação de Centros Rurais» (RCR), perto de duas centenas de 

projectos sobre o sub-programa de «Recuperação de Aldeias Históricas», sem esquecer 

alguma atenção prestada a 9500 projectos do RIME15 e mais de 1300 do SIR. Aqui já se 

trata da incidência em alguns indicadores da expressão geográfica e socioeconómica do 

apoio público ao DLMR. 

A substância destas referidas fontes secundárias foi mesmo alvo de «análise de 

conteúdo», embora de forma ajustada às características específicas de cada e aos 

objectivos visados. A profusão de elementos obrigou geralmente a que a pretendida 

comparação sistemática fosse orientada por processos de quantificação apoiados em 

prévia classificação tipológica.  

O mesmo não aconteceu com um veículo essencial de mediação (in)formativa 

para o DLMR, o boletim Vez e Voz, cujo conteúdo – apreciado em muitas centenas de 

pequenas notícias, artigos e mensagens em 76 números (até meados de 2002) – apenas 

foi sujeito a uma análise qualitativa não formalizada. Demos ainda atenção, mas apenas 

como fonte de informação pertinente, a diversos boletins, jornais e sítios da Internet, 

da responsabilidade de entidades locais e outras com protagonismo no DLMR, assim 

como pudemos contar com informação interna escrita da animar.  

Porém, se grande parte dos «caminhos do DLMR» foram “escritos” – daí a 

possibilidade da análise de conteúdo – já os «caminhantes» tiveram de ser 

”observados”, entrevistados e inquiridos. Portanto, um segundo conjunto de 

informações foi obtido com meios de recolha directa: entrevistas, inquéritos e 

apontamentos de uma observação privilegiada, de acompanhamento próximo de um 

processo de intervenção social. 

Este último tipo de recolha de informação leva-nos a tecer umas breves 

considerações. O conhecimento próximo de vários dos actores com papel primordial no 

DLMR colocou-nos, no início, algum acanhamento face à necessidade de interpretar 

cientificamente o seu contributo. Por isso, com a intenção de procurar ultrapassar 

limitações psicológicas devidas à maior ou menor simpatia que sentimos e à empatia 

que presumimos, não deixámos de recorrer à “forma” (ao formal) como representação 

                                                
15 Cerca de 15% do total nacional. Sobre outros elementos deste tipo de dados, vide o ponto 9. 
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do “informe”, ou melhor, das condições complexas que rodeiam a actuação de cada 

actor. Aqui a «ciência» apoia-nos e incentiva-nos: o rigor do método é conotado com a 

compostura no procedimento16, em certos casos em desfavor de uma representação 

pessoal enriquecida da realidade, feita de idiossincrasias e emotividades.  

Não obstante, na encruzilhada dos caminhos do conhecimento complexo e do 

rigor, procurámos fazer com que a forma surgisse, sempre que possível, como inerência 

do “procedimento correcto”, ou seja, a expressão da busca de perspectivas 

complementares às nossas mais pessoais. Optámos, por conseguinte, pela pluralidade 

metodológica, de acordo com a qual procurámos não intensificar a exploração de um ou 

outro processo. Inclusivamente, aceitámos o relativo sacrifício de limitar o método 

biográfico17, que privilegiaríamos pela importância que damos às «histórias de vida», 

num plano complementar ao da História (social/cultural...).  

Foi a própria disciplina geográfica que nos ajudou a “encaminhar” e a 

“encontrar o Norte”, na medida em que os seus princípios e métodos privilegiam a 

formalização (para apresentar a essência e a síntese), ao valorizar particularmente 

aquilo que tem expressão agregada: o espaço geográfico, os lugares, o território. Daí que 

o recurso a inquéritos18, instrumento privilegiado para o conhecimento impessoal de 

tendências, com expressão geográfica, nos sirva para fechar com segurança a “porta” 

aberta pelos métodos mais directos (conversas e entrevistas) e mais indirectos 

(aproveitamento de contributos bibliográficos e de outros conteúdos documentais, 

incluindo os estatísticos).  

Quanto à representação do espaço estudado, colocaram-se alguns problemas e 

adoptaram-se soluções parciais, tendo em conta o compromisso epistemológico que a 

nossa abordagem impõe. Em primeiro lugar, e à partida, deparámo-nos com a ausência 

total de bases cartográficas aceitáveis para o fenómeno do DLMR, naquilo em que este 

mais contribuiu para o surgimento de novas circunscrições regionais, os territórios 

LEADER, caracterizados pelo normal “desrespeito” pelas unidades administrativas 

concelhias ou de nível de agregação superior.  

De facto, na ausência do trabalho cartográfico de profissionais dedicados de 

forma consistente à representação espacial temática do DLMR, os próprios serviços 

oficiais responsáveis pela coordenação nacional do PIC LEADER em Portugal apenas 

para a fase do LEADER+ deixaram de manter a publicação de um mapa que apenas 

esboçava uma imagem dos novos territórios, sem preocupação de rigor. Deste modo, 

em documentos de divulgação e de trabalho até final dos anos noventa, meras manchas 

coloridas pretenderam substituir grosseiramente os contornos definidos por espaços de 

                                                
16 A ciência é uma «construção» e uma instituição «feita de linguagem», como fazem notar diferentes 
autores (cf. HÄUSLER et al., 1994:70), na sequência das contribuições como as de M. FOUCAULT (1980). 
Cf. KRITZMAN (1988). Esta questão é suscitada adiante, a propósito da importância da «epistemologia 
pós-modernista» em Geografia. 
17 Limitação não imposta, de modo algum, por qualquer dos nossos entrevistados, quase sempre figuras 
públicas e, em todos os casos, de acções declaradamente abertas, no âmbito da transparência que 
pretendem dar-lhes para legitimar as reivindicações de apoios para finalidades sociais e públicas. 
18 Os aspectos metodológicos em torno dos inquéritos encontram-se expostos no ponto 14.1 do estudo. 
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agrupamento de freguesias, cortando frequentemente delimitações concelhias19. Os 

responsáveis pelo programa RCR não conseguiram melhor, reduzindo as freguesias e 

agrupamentos destas de cada Centro Rural a simples círculos iguais, numa 

representação pontual aproximada da localização dessas unidades territoriais de 

intervenção. 

Face a estas limitações, entregámo-nos a um trabalho de fundo que permitiu 

constituir uma nova base cartográfica para os PIC LEADER I e LEADER II, separando 

correctamente as respectivas 1306 e 2914 freguesias das 4037 do Continente e 

agrupando-as de forma a obter uma representação mais fiel das áreas sujeitas à 

intervenção das ADL quanto a esse programa. Com o mesmo processo, foi também 

obtida a cartografia-base para os pequenos espaços do RCR, abrangendo 257 freguesias 

(vide Capítulo IV). 

Estes foram os únicos domínios em que pudemos fazer uma representação no 

espaço de áreas de influência de ADL (e não de todas, naturalmente), por duas razões: 

a) correspondem a programas estritamente territorializados, na medida em que há 

coincidência pré-definida de espaço geográfico e de território-objectivo; b) a 

«geometria variável» que caracteriza a incidência dos agentes associativos de DL 

implica, para além dos limites apontados, uma implantação móvel e difusa no espaço, 

variando com a influência de diferentes programas e projectos e das parcerias 

efectuadas.  

De acordo com as contingências expostas, outras “imagens geográficas” do 

DLMR incidem sobretudo em aspectos passíveis de representação pontual, como 

acontece com a localização de actores e instituições associativas. Porém, tendo em 

conta que concebemos a geografia como uma combinação de ciência, arte e técnica20 

para interpretar e condicionar a organização de espaços e territórios, em função dos 

interesses (conflituais e/ou cooperativos) do ser humano, outras (pre)ocupações 

ditaram o sentido do nosso estudo. Entendemos que a cartografia apenas exterioriza 

uma superfície do pensamento geográfico, sendo um instrumento auxiliar menor para 

penetrar na densidade e espessura das matérias do «desenvolvimento» e do DLMR. 

 

1.3.3. A organização do trabalho 

Dentro destas preocupações, o percurso desta investigação passa por marcar, no ponto 

1.4, que se segue, a problemática conceptual com que temos de lidar quanto ao 

«desenvolvimento». Trata-se de uma abordagem prévia, sem a qual a utilização do 

conceito suscitaria logo dúvidas, a propósito das relações entre a Geografia e o 

«desenvolvimento» (ponto 2). Porém, trata-se também de uma incidência que faz o 

enquadramento da referida perspectiva diacrónica e generativa do «desenvolvimento» 

em geral e do próprio processo ocidental de «desenvolvimento rural» (DRUR), bem 

                                                
19 Em mais de dois terços dos «territórios LEADER» do Continente. Já nos Açores e na Madeira, que não 
abordamos, foram usadas as freguesias, excepto onde nem isso foi possível (limites da cidade do Funchal). 
20 Cf. BAULIG (1948). 
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como dos seus instrumentos, desde o Capítulo II. O afloramento da problemática, que é 

aqui iniciada, apenas poderá ser concluída já no Capítulo III (pontos 5 e 6), antes da 

incidência nas condições portuguesas (vide adiante). 

O ponto 2 deste capítulo debruça-se, de seguida, sobre as questões 

epistemológicas mais ligadas à Geografia, sem deixar de focar os contributos a que 

damos mais relevo para a problemática que nos interessa. Como no nosso ponto de 

vista, a geografia é uma ciência indissociável de toda a problemática do 

desenvolvimento, tornou-se inevitável levantar, aqui e ali, alguns aspectos que são 

abordados com a devida profundidade noutros capítulos. De facto, sentimos que a 

natureza da matéria não propiciou a sua segmentação e “arrumação em gavetas” 

(capítulos exclusivos), ao contrário do que poderíamos facilmente fazer face a questões 

de carácter técnico. 

Todo o Capítulo II, relativamente longo, não pôde ser dispensado, pelas razões 

já expostas sobre a forte “dependência histórica” que a nossa perspectiva faz colocar no 

tema. O estilo narrativo, que procura dar uma lógica sequencial aos aspectos 

seleccionados, prende-se com toda a concepção da problemática que o Capítulo I já 

identifica.  

Procuramos no ponto 3 ilustrar não só algumas condições circunstanciais para 

entender o «desenvolvimento» na tónica em que o colocamos no ponto 4, mas também 

as ideias referenciais dos grandes pensadores modernos que estruturaram as actuais 

orientações ideológicas que mobilizam a iniciativa para o desenvolvimento (qualquer 

que seja o adjectivo que lhe coloquem), na óptica social. 

O ponto 4 do Capítulo II faz a continuidade do 3 e dá-nos as referências de uma 

matéria transdisciplinar – apenas unida pela contextualização da história 

contemporânea – sobre as condições de surgimento das dinâmicas que enraizam o DL, 

o DRUR e o DLMR. Inclui exemplos de percursos nacionais que consideramos 

marcantes na estruturação da actual “cultura de desenvolvimento”, com particular 

destaque para a França, embora sem deixar de considerar o enquadramento no 

processo de modernização associado à mundialização da economia. Aqui e ali seguimos 

trabalhos nossos já iniciados noutros momentos, oportunamente referenciados. 

O Capítulo III inclui duas partes distintas. A primeira (pontos 5 e 6) efectua uma 

quebra deliberada em toda a sequência marcada, de forma geral, pela cronologia. Trata-

se de uma componente conclusiva sobre os significados do «desenvolvimento», na 

perspectiva social, e de algumas das suas “derivações” mais críticas que acabaram por 

ser absorvidas em Portugal pelo sentido ideológico do DL. O «desenvolvimento 

sustentável» e as suas implicações político-ideológicas são alvo de uma atenção 

particular neste domínio. Esta matéria, a da primeira parte deste capítulo, embora 

possa ser apreciada de forma independente, consiste num esforço de sistematização 

que (como vimos) o ponto 1.4, de carácter introdutório, já solicitava.  

A segunda parte do Capítulo III (ponto 7) dá início, embora de forma 

introdutória, à incidência no caso português. Todo o resto do estudo lhe será dedicada, 
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mas este ponto faz a ligação entre o fio narrativo da contextualização diacrónica seguida 

até ao capítulo anterior e a incidência nas condições de implantação do DLMR, já numa 

óptica em que são evidentes os recursos mais habituais e característicos da geografia.  

As matérias do Capítulo IV giram sobretudo em torno da expressão no espaço 

dos contributos institucionais da UE, do Estado português e da sociedade civil para o 

DLMR. Para além de algumas considerações gerais explicativas da implantação do PIC 

LEADER e de programas nacionais complementares para o DRUR abordamos, de 

forma sintética, a repartição dos projectos e do investimento total do LEADER II no 

Continente. Fazemos também algumas comparações genéricas sobre a importância 

relativa dos diferentes programas, seleccionando apenas as duas fases do LEADER e 

quatro dos subprogramas do PPDR (ponto 9).  

Neste capítulo apoiámo-nos bastante num dos nossos estudos prévios 

(MORENO, 2002), mas retirámos-lhe alguns conteúdos e avolumámos outros (quanto 

ao LEADER II), no sentido de obter uma perspectiva de síntese sobre as grandes 

diferenciações de incidência das ADL, aspecto de utilidade complementar aos dos 

capítulos seguintes, no sentido da compreensão das condições territorialmente 

marcadas de exercício do DLMR. 

O Capítulo V é, por um lado, uma primeira tentativa de perspectivar as ADL, 

ALD e IDL no seio do associativismo em Portugal, um esforço difícil para os meios 

disponíveis mas necessário (ponto 10). Trata-se do início da investigação em que se 

torna evidente o benefício da graciosa colaboração da (com a) animar. Mesmo sendo 

um trabalho notoriamente incompleto, é complementar de outros (nossos, e não só) e 

oferece subsídios válidos para afinar o discernimento sobre os contributos para o 

DLMR abertos no capítulo precedente. 

Tal como o anterior, o ponto 11 desta parte da obra é apoiado em material 

empírico que não se pode desligar da acção da animar. É uma pequena investigação 

incidente na informação electrónica e participada para o DLMR («Lista DLR»), a partir 

da iniciativa de um actor social a que já fizemos referência, sendo um pequeno exemplo 

da oportunidade de aproveitar a nossa observação participante no espaço virtual.  

O Capítulo VI é aquele em que exploramos analiticamente a formação de um 

«movimento do DL», através de dois grandes contributos. O primeiro (ponto 12) incide 

numa leitura pessoal da “história da animar”, apoiada em documentação diversa, em 

meia dúzia de entrevistas abertas (conversa informal) e em «observação privilegiada». 

O segundo refere-se à INDE / CAL e a investigação sustenta-se no acompanhamento 

mais pontual da sua acção, embora de várias formas: a partir da própria animar, com 

duas entrevistas não estruturadas, em escassa documentação solta e, principalmente, 

na análise do “diário de bordo” da CAL, isto é, no Jornal Pessoas e Lugares.  

Nesta parte do trabalho fazemos também a leitura integrada dos principais 

conteúdos informativos para o DLMR, incluindo o DLR, com base na informação 

classificada do nosso particular “Observatório do DLMR”. 
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Quanto ao Capítulo VII e último, é exclusivamente dedicado aos «caminhantes» 

que não foram considerados anteriormente, principalmente a partir do apuramento dos 

dados do nosso inquérito e de alguns meios auxiliares (ver metodologia no ponto 14.1), 

sem deixar de articular, aqui e ali, com o proveito obtido nas componentes da 

investigação antes apontadas. 

 

1.4. A nossa concepção de «desenvolvimento»: um ponto de partida 

Consideramos importante, antes de problematizar a incidência da geografia nos 

estudos do / para o «desenvolvimento», identificar este conceito como um produto 

cultural ocidental, sem prejuízo de uma ilustração mais analítica que se faz ao longo do 

trabalho, especialmente até ao Capítulo III. 

A palavra desenvolvimento, ao resultar da composição des + envolver, manteve 

a polissemia de envolver (do latim involvěre, fazer rolar até baixo, fazer cair a rolar, 

enrolar, envolver). Por um lado, este termo denota a ideia de “movimento 

potencialmente debilitante”; por outro, permite um levantamento semântico diverso: 

formar novelo / confundir ou tapar / cobrir. Assim, o sentido etimológico de 

desenvolver (oposto a envolver) poderá ser de desenrolar21, esclarecer, destapar, 

descobrir, mas também de “alterar um movimento de propensão depressora ou até 

aniquiladora”.  

No sentido seiscentista, de significado histórico pertinente, desenvolver pode 

significar também: 1) «desembaraçar-se, livrar-se, desfazer-se; soltar-se» ou 2) «perder 

o acanhamento, abrir-se, desabafar»22. As frequentes formas reflexivas dos significados 

emanam certamente do contexto histórico de libertação do indivíduo em relação a algo. 

A componente 1) parece remontar pelo menos ao séc. XIV, na língua portuguesa, de 

acordo com MACHADO (1989). A consulta das raízes do equivalente inglês 

(development), surgido nos finais do séc. XVI23, remete para o francês antigo 

desvoloper (finais do séc. XII) e para o francês médio développer (séc. XV). Dada a 

profunda relação entre cultura e linguagem, pensamos que o alargamento do uso do 

termo a diferentes línguas no período renascentista não será mera coincidência. O 

nosso argumento, que se apoia na formação histórica do actual conceito, baseia-se 

nesse pressuposto. 

Para uma primeira aproximação, MURTEIRA (1990) distingue o 

«desenvolvimento» como ideologia, como utopia e como prática social. No primeiro 

caso, atribui-se ao termo o sentido de «ocidentalização», o que traduz «a maneira como 

                                                
21 Com correspondência directa no castelhano desarrollo, utilizado de forma equivalente ao português 
desenvolvimento, embora de forma vernaculamente menos correcta quando se trata do sentido mais 
imaterial, já que existe o castelhano desenvolver e desenvolvimiento.  
22 A Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira associa a estes sentidos, respectivamente, as remissões: 
1) «se desenvolveu destramente dos braços de Xavier», António Vieira, Sermões, VII, 1, 1, § 9; 2) «Porque 
lhe dê ocasião para se desenvolver comigo», António Ferreira, Bristo, III, 2, in Obras, II. 
23 De acordo com o Webster’s Encyclopedic unabridged dictionary of the English language, N.Y., ed. 
Gramercy, 1996. 
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o Ocidente se pensa a si próprio»; no segundo, serve para uma crítica radical ao 

mainstream, contendo normalmente a proposta (normativa) de um «óptimo social», 

apresentado como «alternativa»; no terceiro, tem como significado o efectivo processo 

de mudança social, associado às alterações do sistema económico (idem:69-72).  

O sentido ideológico de desenvolvimento é talvez o mais comum, na medida em 

que serve o interesse dos maiores poderes estabelecidos: «conota a modernização e 

sucede à acção civilizadora da colonização, prolongando ela própria a mística do 

progresso do século XIX» (THINES e LEMPEREUR, 1984). Neste sentido, «o 

desenvolvimento é um projecto de transformação das sociedades pobres segundo o 

modelo das sociedades ricas, sendo a transformação originalmente encarada no plano 

técnico-económico e, mais recentemente, nos planos político e ideológico» (idem:251). 

Deste ponto de vista, o desenvolvimento supõe também o 

«subdesenvolvimento» (FIGUEIREDO e COSTA, 1982), que implica a cumplicidade 

ambígua dos territórios colonizados tornados «subdesenvolvidos». Mas muitas 

avaliações / leituras / apreciações etnocentradas da questão, parciais e 

descontextualizadas, que têm alimentado planos e políticas «de desenvolvimento», 

desconhecem (ignorância interactiva com as práticas de dominação) as criatividades e 

dinamismos específicos, as funções de culturas e histórias particulares, as quais têm 

uma referência territorial e uma escala. Por isso, designar uma região ou um país de 

«(sub)desenvolvido(a)» implica sempre uma perspectiva de comparação selectiva, que 

substitui possíveis análises multi-referenciadas sobre as condições desiguais, desde o 

mais pequeno nível de desagregação, por juízos de valor que classificam espaços com 

uma considerável abrangência de realidades diferenciadas (usos e abusos da agregação 

para conveniência analítica ao serviço de certos interesses). 

Segundo PERROUX (1969)24, «o desenvolvimento é a combinação das 

mudanças mentais e sociais duma população que a tornam apta para fazer crescer, 

cumulativa e duravelmente, o seu produto real e global». Esta definição, não obstante 

implicar a diferenciação entre crescimento e desenvolvimento, parece contudo 

identificar o conceito com uma finalidade produtiva e material, denotando uma 

perspectiva contextualizada de economista ocidental eivado de uma valoração 

evolucionista. Trata-se, de facto, de uma instrumentalização do conceito que, apesar 

dos propósitos valorizadores do ser humano – a economia é para o Homem – 

encontrados em diferentes obras do autor (cf. PERROUX, 1981), não deixa de dar 

margem a ambiguidades. Estas levam a questionar simultaneamente «população» 

(qual?) e «duravelmente» (como?), remetendo para o confronto de racionalidades e 

ideologias. 

Para BIDDLE (1967:16), envolvido no estudo da utilização social de dinâmicas 

locais de «desenvolvimento» nos E.U.A., esse conceito corresponde a «uma disciplina 

normativa. Isto é, tem o seu lugar no seio da acção que foi escolhida para servir 

determinados fins».  

                                                
24 Citado por THINES e LEMPEREUR (1984:252). 
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Numa perspectiva social (não confundir com a dimensão social ou comunitária 
do desenvolvimento), é frequente encontrarmos expressões que traduzem diferentes 
incidências ou ópticas do «desenvolvimento», denotanto formas particulares de 
introduzir alguma precisão, de utilidade contextual, para ultrapassar ou reduzir a forte 
polissemia. 

Tendo encontrado em diferentes obras cerca de quatro dezenas de expressões 
bivocabulares pertinentes que incluem a palavra «desenvolvimento» interessa-nos, 
para já, mostrar uma tentativa pessoal de sistematização das mesmas, no intuito de 
ilustrar a diversidade de solicitações sociais para a aplicação do respectivo conceito ou 
simples ideia (Fig. 1). 

Naturalmente, o esquema que apresentamos seria mais complicado se 
tivéssemos em conta outras expressões maiores que incorporam a palavra, sendo 
mesmo algumas delas bastante utilizadas, como por exemplo «desenvolvimento rural 
sustentável» ou «desenvolvimento económico local». Pela importância de muitos dos 
conceitos para com o tema em estudo, adiante teremos oportunidade de os abordar, no 
contexto apropriado. 
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O sentido essencial com que utilizamos o termo desenvolvimento, nesta forma 

isolada, é o do «desenvolvimento humano». Dentro do quadro teórico em que nos 

colocamos postulamo-lo, desde já, como uma sucessão de aquisições de valores e de 

capacidades das pessoas e das suas organizações, em função do respectivo processo de 

“marcha civilizacional”, pelo que o seu percurso é o processo histórico e social de 

valorização das pessoas para a sua autonomia e criatividade na edificação do seu bem-

estar. Ao nos colocarmos na perspectiva social (não incidiremos no “desenvolvimento” 

de meros seres vivos, por exemplo), reafirmamos a importância de reconhecer o 

“desenvolvimento” como um conceito social e culturalmente construído. 

Esta nossa óptica vai de encontro à concepção de «desenvolvimento humano» 

(DH) do PNUD (1998:14) – «processo de alargamento das escolhas das pessoas (...) 

através da expansão das capacidades e funções humanas». No entanto, esta apresenta-

se como uma configuração normativa resultante de um acentuado grau de exigência 

ética sobre o Homem e a sociedade, em função de um processo histórico de conquistas 

e aquisições ideais e materiais associadas ao triunfo da burguesia e dos valores da 

liberdade essencial e da democracia. Hoje assume-se que as dimensões básicas e 

interdependentes deste DH serão a «pessoal», a «social» e a «ambiental» ou, como 

refere AMARO (1994:173), «individual, comunitária e ecológica». Veremos adiante as 

implicações desta concepção, quando abordarmos a sustentabilidade do 

desenvolvimento (ponto 6). 

De regresso à nossa perspectiva, consideramos que o DH se enraiza numa longa 

história em que a diferentes condições de exercício do poder e da regulação 

corresponderam ideias políticas de legitimação, de expressão de conflitos, de rupturas, 

bem como da sua superação (Fig. 2). Nesta perspectiva, tendo a concepção de 

«desenvolvimento» lugar numa história de ideias políticas, emanações culturais 

contextualizadas, não deixa de ser também elemento de domínios relacionados e até 
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dependentes, como a economia e a educação. Neste estudo, consideraremos uma 

história essencialmente europeia, embora em interacção com a dos outros continentes. 

Não concebemos o DH como mero sinónimo de libertação (como a etimologia 

sugere), de liberalização, de modernização ou de algum tipo de democracia, mas 

consideramos que a sua construção social passou, no decurso do tempo, pela evolução 

desses processos e ainda passa pela interacção dos mesmos.  

A leitura de algumas obras alimentou a convicção de que o processo tem sido 

afirmado com o simultâneo aprofundamento da urbanidade e «resolução dos 

problemas agrários» (ex: MOORE Jr., 1967; ABEL, 1973). Para além de resultar da 

criação de excedentes, para que interesses extra-sobrevivência surjam, se multipliquem 

e sejam explorados, a urbanidade tem implicações mais diversas. Supõe a afirmação da 

importância da cidade25, dos centros onde surgem as condições de intensificação da 

actividade, da maior divisão de tarefas, especialização e eficácia (e mesmo eficiência, até 

certo ponto) da actividade económica.  

O meio urbano é aquele onde, mediante certas condições sociais e culturais 

favoráveis, as pessoas adquirem mais oportunidades, autonomia26 e mentalidade 

cosmopolita, onde se alargam as perspectivas sobre as ameaças e oportunidades, em 

função do contexto inter-regional, internacional e global (este, de importância óbvia 

desde o século XX) e do reconhecimento das limitações do meio de envolvimento 

directo.  

O acesso à informação e a capacidade de produzir inovação – incluindo a 

inovação social que se materializa na organização do trabalho – e reproduzir os saberes, 

potenciadas pelas economias de aglomeração, de escala e de transacção, são factores 

decisivos que permitiram a algumas sociedades ascender quanto ao controlo dos 

recursos, à libertação do potencial criativo de uma parte considerável dos indivíduos e 

ao aumento de um certo bem-estar de maior ou menor proporção da população.  

A formalização das regras, de uma ética para a organização e funcionamento em 

meio urbano, permitiu desenvolver o Direito27, ao serviço da ordem necessária para 

satisfazer os interesses dos indivíduos e grupos mais dinâmicos (cf. BLALOCK, 1989). 

Trata-se das condições de aplicação da Lei, instrumento do domínio do Estado (cf. 

POULANTZAS, 1978). 

Mas (e por isso) a cidade também propicia a oportunidade para a cooperação 

organizada – ou seja, efectivação da liderança na condução de grupos, mais ou menos 

alargados – para a aquisição de força (de combate, de (o)pressão), assim como 

                                                
25 A partir da Comuna, da Cidade Livre e da Cidade de Regime Consular (cf. TOUCHARD, 1959:vol.2). 
26 Por oposição aos laços de dependência ou de envolvimento pessoal e comunitário, conforme os costumes 
e a tradição que permitiam a durabilidade dos modos de vida e a continuidade dos sistemas agrários e da 
vida rural. 
27 Em particular, com a tradução do direito natural, assimilado pelo Cristianismo à dignidade humana, em 
direitos naturais, desde a Idade Moderna, o que vai permitir conquistar sucessivamente direitos pessoais, 
direitos cívicos e direitos sociais e até à qualidade de vida (cf. ANDRADE, 1984; GARCIA, 1984). 
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capacidade para a conquista de privilégios, precisamente associados ao controlo dos 

meios e aos saberes para a exploração e reprodução dos recursos.  

A monetarização da economia foi essencial neste processo, permitindo a 

apropriação selectiva e o desenvolvimento do capitalismo28. Daí que o crescimento da 

urbanidade se associe ao poder de alguns para o controlo e, muitas vezes, para o 

exercício dominador: na família, no local e nas áreas envolventes, num primeiro plano, 

e à extensão do mesmo processo a áreas mais vastas, rurais e urbanas (cf. CLAVAL, 

1978). Desta forma, o alargamento do território, por invasão, colonização, anexação, 

negociação, conquista de influência (ex: casamento), etc., significa muitas vezes que 

outros grupos, outros poderes, se viram diminuídos ou destroçados (em lugar de 

ajudados / desafiados, pela complementaridade de intercâmbios), na sequência de 

afirmações predadoras de posse e de conflitos.  

Alguns autores fazem notar que a dominação se tende a perpetuar com a 

construção de um aparelho ideológico assimilado à razão triunfadora, que desqualifica 

simbolicamente o “outro”: mulher, escravo, trabalhador dependente, etc. (cf. 

HÄUSLER et al., 1994). Por extensão, temos as “culturas subjugadas” e os domínios 

territoriais selectivamente controlados. 

Não deixando isto de fazer parte do percurso civilizacional que tem configurado 

a organização social e o «desenvolvimento humano»29, a propriedade de aplicação 

desta expressão é discutida e contrariada por todos aqueles que, sempre na perspectiva 

social, mostram a (forte) desigualdade de incidência, a frequente assimilação ao mero 

«crescimento», uma degradação do sistema homem-meio e das relações homem-

homem – mais do que certa contabilização, mesmo rigorosa, de múltiplas 

(des)economias – e, consequentemente, a insustentabilidade do processo sem uma 

regulação política. Por isso, TOURAINE (1992:42) afirma que o desenvolvimento 

assenta «na interdependência das empresas económicas, dos movimentos sociais e das 

intervenções do poder político (...)». Algumas das matérias nos capítulos que se seguem 

alimentam-se destas considerações elementares. 

 
 

                                                
28 BRAUDEL (1985:22) afirma que «as cidades e a moeda fabricaram a modernidade», mas esta, 
«conforme a regra da reciprocidade (...) impulsionando a expansão da moeda, construiu a tirania 
crescente das cidades». 
29 Em maior ou menor grau, referimo-nos às sociedades onde o patriarcado mais se pôde afirmar (já que a 
lógica do matriarcado fazia pender para a estabilidade), no seguimento das ideias estruturalistas de alguns 
antropólogos, na esteira de Lewis H. Morgan (cf. ENGELS, 1884). Preferimos esta referência enquadrada 
no materialismo histórico e no evolucionismo, pela sua adequação à nossa óptica do «desenvolvimento». 
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2. A Geografia e o Desenvolvimento, na perspectiva social 

2.1. Modernização e aplicação utilitária de uma disciplina 

Depois de ter sido sobretudo uma arte e uma técnica ao serviço dos interesses mais 

progressistas, desde as antigas civilizações, a Geografia virá a tornar-se ciência, na 

Alemanha do século XIX, com as contribuições de Alexander Von Humboldt e Carl 

Ritter. No contexto do esforço elitista de unificação e reacção (emuladora) às 

conjugações externas de nacionalismo e de expansão do capitalismo, para o qual «a 

questão do espaço era a primordial» (MORAES, 1983:47), o contributo da nova ciência 

irá ser inestimável30. A sua função cultural e ideológica veio a adquirir particular 

evidência pioneira com as contribuições de Ratzel. 

Nos finais do século XIX, é sobretudo com este autor que a geografia humana 

passa a ser conhecida, embora com o nome de «antropogeografia». Só em 1909 Jean 

Brunhes faz uma «tradução elegante» deste termo, dando início à vulgarização da 

«geografia humana» (cf. CLAVAL, 1973). Porém, antes de surgir esta expressão, Élisée 

Reclus utiliza a expressão «geografia social», de forma não casual. Tratava-se de uma 

reacção ao contexto imperialista da Europa do seu tempo, com influência dos 

movimentos sociais contestatários da França e da Rússia, por exemplo. Como veremos 

adiante, Reclus abraçou a causa do anarquismo, tal como Kropotkine, não deixando de 

envolver o «trabalho geográfico» como parte da mesma (UNWIN, 1992:88-9). 

O contributo dos geógrafos anarquistas apresentou-se então como uma resposta 

alternativa e minoritária às numerosas solicitações da geografia para os (mais ou 

menos) práticos interesses de exploração colonial e de consolidação do capitalismo na 

Europa, ligando-se neste caso, sobretudo, à educação para o nacionalismo / 

imperialismo (cf. CAPEL, 1981). A ênfase «social» queria portanto opor-se aos 

resultados da solicitação económica utilitarista, geradora de fortes desigualdades. Por 

força da intermediação política na interpretação das necessidades sociais, a geografia 

posterior só muito mais tarde encontrou um contexto apropriado para fazer um 

contraponto às opções mais estruturantes do percurso civilizacional desejado pelas 

forças dominantes (nem sempre com os resultados pretendidos).  

Ao longo do tempo modificaram-se as conotações com que se utilizava a 

expressão «geografia social», fruto do contexto cultural, político e sócio-económico que 

se associava aos progressos da reflexão em teoria social e da própria ciência geográfica.  

Se inicial e frequentemente, o termo era assimilado ao de «geografia humana», 

especialmente entre os autores anglo-saxónicos (CLAVAL, 1973:23), a utilização 

reconhecida como apropriada surgiu com uma das formas de manifestação das 

«preocupações sociais» na ciência, designadamente com o entendimento dos factos 

sociais como condicionadores da organização espacial e com a assunção da necessidade 

                                                
30 Com necessidades qualitativamente diferentes, a França vê nascer primeiro a sociologia, face a um 
radicalismo único da luta de classes. 
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do comprometimento directo com os problemas da sociedade, numa atitude reflexiva 

e/ou de forma associada à prática reguladora do planeamento e do ordenamento. 

Nos países anglo-saxónicos, a oportunidade desta última forma veio com 

algumas contribuições na sequência da crise dos anos 30, de que o exemplo 

paradigmático é o plano de ordenamento do vale do Tennessee (EUA), em 1933 

(PHLIPPONNEAU, 1964; LAJUGIE, 1989). Em França, o peso da geografia vidaliana, 

incidindo nas análises/sínteses do observável, nas materializações duráveis da 

interacção homem-meio, em detrimento dos problemas das pessoas no contexto 

territorial, adiou o alargamento da função social da geografia – para além da 

valorização cultural e da capacitação para o ensino – para os anos da reconstrução do 

país após a 2ª grande guerra (2ª GG). O mesmo se passou na Alemanha, onde a 

produção de contributos para a mudança social era igualmente deixada praticamente 

no âmbito dos estudos da sociologia e da economia, estas com ópticas dificilmente 

convergentes.  

A 2ª GG foi decisiva na passagem de uma geografia preocupada com a descrição 

e classificação para uma geografia virada para a aplicação, no sentido de acompanhar a 

ciência social ideologicamente mais comprometida, a Economia. Esta respondia 

particularmente bem às necessidades do progresso material, dada a sua racionalidade 

fundamentada em valores da cultura pragmática e utilitarista (inspiração judaico-cristã, 

especialmente na vertente do cristianismo protestante).  

Num contexto de crescimento económico e de satisfação de sucessivas 

necessidades (básicas e criadas pela dinâmica do mercado), a ideologia da 

modernização mostrava-se coerente com o cultivado optimismo (Fig. 3)31, este inerente 

à crença de que a ciência e a técnica permitiriam resolver as exclusões (nacionais e 

internacionais) do sistema (cientismo), através da difusão do modelo de sucesso 

ocidental (difusionismo32, ou crença na evidente “exemplaridade”). Acreditava-se que o 

desenvolvimento se podia, pura e simplesmente, transmitir, tal como se procurava 

fazer com o conhecimento na generalidade das instituições de ensino. Claro que a 

Economia, fortalecido o seu papel no planeamento e no ordenamento com  a lógica 

keynesiana, não podia deixar de ser a ciência social de referência, ao alimentar este 

credo. 

Neste quadro cultural, que era o da realidade dos países que representavam a 

vanguarda da industrialização (principalmente anglo-saxónicos), não admira que a 

“ciência regional” (fundamentação matemática/geométrica) dos anos cinquenta tenha 

sido apelativa para a ambição de uma “geografia verdadeiramente científica”, o que 

supunha capacidade explicativa e capacidade de formular leis, possibilitando a previsão, 
                                                
31 De forma recorrente, faremos neste ponto apelo a esta figura, pois interpreta em síntese a nossa 
problemática, que seguimos com bastante fidelidade tal como a pensávamos em 1999 (cf. MORENO, 
1999c). 
32 Princípio corolário do etnocentrismo e que supõe que as mudanças se produzem por difusão, em vez de 
(geralmente) pela intervenção independente, e que certas áreas são os centros permanentes da inovação 
(Cf. BLAUT, 1987). A "teoria dos pólos de crescimento" de Perroux (Cf. BOUDEVILLE, 1968) é 
emblemática desta concepção, fazendo deduzir uma difusão das condições das áreas dinâmicas mais 
favorecidas, vistas como motoras do desenvolvimento.  



 25 

inerente à prática da planificação da organização do espaço, este como alvo da presença 

humana ou sujeito a tal.  

Ao defender uma “geografia científica” em 1953, Schaefer já traduzia o «espírito 

da época», contrariando os defensores da geografia como «arte» (UNWIN, 1992:112) e 

abrindo caminho à influência do positivismo lógico em Geografia. Embora contestada, 

a adopção desta abordagem, que surge nos EUA, não deixou de permitir a  continuidade 

da resposta  à solicitação governamental de competências geográficas de caracterização 

de territórios (população, recursos, economia, etc.), acentuada durante a guerra, mas 

desde então reformulada e “refinada” com uma metodologia “isenta de valores”, 

“depurada de elementos subjectivos”, isto é, própria para sustentar decisões (políticas) 

“incontroversas” (tanto quanto possível) ou auto-legitimadas: afirma-se muitas vezes 

um “discurso de gabinete”, alegando o apoio em critérios sobretudo técnico-científicos.  

Como refere LEY (1977:51), apoiando-se nos argumentos de Anne Buttimer, 

tanto em França como nos EUA, o próprio domínio rural não escapava à “cultura da 

abstracção”: 

 «a orientação para o humanismo de Vidal era substituída por uma orientação 
crescentemente materialista, culminando na codificação quantitativa do 
povoamento rural de Demangeon (...) e na América do Norte era representada em 
aspectos da escola da paisagem de Carl Sauer (…). Os factos materiais tinham-se 
desgarrado do seu universo humano de sempre; o artefacto substituiu a atitude e a 
morfologia do uso do solo triunfou sobre a personalidade regional. A transição de 
uma ciência do homem no lugar para uma ciência dos fenómenos preparara o 
caminho para um cientismo que chegava a abstrair do lugar a geometria do espaço 
e reduzia o homem a uma pálida figura empresarial». 
 

Em particular nos EUA, com a afirmação da Nova Geografia, os anos 60 exibem todo o 

esplendor de uma geografia funcionalista que, recorrendo ao «método científico», à 

quantificação e manipulação de dados com o “endeusado” computador, representa a 

realidade da forma que interessa à reprodução do capital: modelos que “garantem” 

maximizações produtivas, fluxos “óptimos”, localizações “vantajosas”, etc. Trata-se 

também da sustentação de um corrente “discurso da eficiência”, afinal legitimado por 

um “direito natural” já conquistado pela força do liberalismo desde a Revolução 

Industrial. 

A vertente da geografia social pôde revelar-se, neste contexto, com as 

preocupações estatais de regulação social por via do estudo e planeamento do aparelho 

assistencialista para os excluídos pelo sistema (Fig. 3). Neste domínio, a abordagem 

comportamentalista, desde os finais dos anos 60, conseguiu opor-se um pouco aos 

excessos e insuficiências da modelização neopositivista, fugindo à quase exclusiva 

inspiração na Economia e recorrendo mais às contribuições da Psicologia e da 

Sociologia: sem negar o funcionalismo, passa-se a contemplar a subjectividade e a 

relatividade do espaço, negando também a “fixa” racionalidade económica do Homem 

(análise e modelização de padrões espaciais de comportamentos, incluindo os 

marginais). 
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Fig. 3 – Geografia, sociedade e desenvolvimento: contexto de um compromisso Fonte: adaptado de  
MORENO (1999 c) 
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Após a 2ª GG, no caso francês, vários geógrafos aplicam-se em contribuir para 

uma compreensão da conflitualidade entre o ritmo de desenvolvimento dos territórios. 

Sob influência da sociologia, mas naturalmente sem negar o peso da história, surgem 

vários estudos que demonstram a importância dos factos sociais na formação das 

paisagens (CLAVAL, 1973:46-48). Todavia, enquanto nos países anglo-saxónicos e 

mesmo na vizinha Bélgica (incentivo do governo), grande número de geógrafos se 

dedicavam ao planeamento regional, a França manteve até meados dos anos 60 a 

«ciência pura, universitária, formando unicamente professores» e deixando o 

comprometimento a especialistas de outras disciplinas (PHLIPPONNEAU, 1964:89)33.  

Observa-se, portanto, que mesmo nos países onde menos se fazia sentir o 

pragmatismo inerente à cultura e à aplicação científica norte-americana, o discurso 

oficial das elites académicas revelava o receio de afirmar os juízos de valor inerentes aos 

planos e programas de incidência espacial/territorial, receio fundado nas «más 

experiências» do aproveitamento ideológico de contribuições científicas anteriores e do 

papel que tiveram na eclosão dos totalitarismos alemão e soviético. Quando muito, a 

vertente prática seria a de investigação para “esclarecimento”, ou seja, para 

fundamentação racional da tomada de decisão do «homem de acção» (idem:91).  

Naturalmente que, à luz das actuais perspectivas, seria limitada a “eficácia 

educativa” de tais geografias, eivadas de valores positivistas (geometrias, padrões 

espaciais...) e/ou simplesmente “ignorando” o papel político da educação geográfica34, 

ao incidir fundamentalmente na instrução dos indivíduos (cf. LACOSTE, 1976). Por 

outras palavras, geografias cujo “requinte” mais as adequou ao trabalho socialmente 

alienado do que à educação valorizadora da consciência crítica das pessoas sobre o seu 

meio, a diferentes escalas. Desenvolveremos mais este aspecto no ponto seguinte. 

 

2.2. Crise da modernidade e novos desafios sociais para a Geografia  

O «desenvolvimento», que as “economias de guerra” do século XX (durante e nos 

intervalos das guerras mundiais e da “guerra fria”) fizeram representar por 

modernização e satisfação alargada de consumos, começará a ser questionado face a 

novas condições que vão determinar a evolução da teoria social e, corolariamente, tanto 

a «geografia do desenvolvimento» como a «geografia social»35. 

O pós-guerra (desde 1945) foi um período favorável à luta ideológica, dada a 

geopolítica de blocos e a sua afectação de interesses, assim como devido ao 

                                                
33 E em Portugal a influência francesa foi avassaladora até aos anos 70 (não apenas no domínio em 
questão), tal como se pode deduzir dos trabalhos de Orlando Ribeiro, colaboradores e discípulos (cf. 
GAMA e GASPAR, 1980; ABREU et al., 1984). 
34 Não seria necessariamente uma ignorância, mas pelo menos uma relativa consciência de acomodação 
funcional face às necessidades percebidas. 
35 Cuja abrangência nos permite incluir, para além do que o termo “social” sugere directamente, uma certa 
«geografia cultural» (cf. THRIFT, 1983; MITCHELL, 2000; BARNETT, 2001) ou uma determinada 
«geografia política». Esta última, apenas na recente perspectiva de uma «geografia do poder», de um 
poder económico, ideológico e político capaz de organizar e transformar o território, em diferentes escalas 
(cf. CLAVAL, 1978; SANCHEZ, 1981, 1992; TAYLOR, 1985). Trata-se de uma vertente que reconsidera os 
papéis da cultura e do lugar nas relações entre o geral e o particular (cf. tb. AGNEW, 1987). 



 28 

empolamento do espaço urbano-industrial dos países ricos, à custa da perda de poder 

dos meios rurais, das áreas industriais em crise e dos países colonizados ou sujeitos a 

relações próprias de neocolonialismo. As influências marxistas, neo-marxistas, liberais, 

agrarianistas, fisiocratas e tecnocratas, entre outras, umas ligadas aos interesses 

estratégicos da formação da Comunidade Europeia, outras associadas às necessidades 

de expansão do capitalismo internacional ou às reacções à exploração colonial ou 

neocolonial, de algum modo estavam presentes nas «leituras da realidade» feitas por 

autores de formação diversa, daí influenciando também vários geógrafos.  

Todo o percurso da modernização – ao exercer uma forte tensão social e 

ambiental – se vê confrontado com um «discurso da legitimidade», sucessiva e 

cumulativamente afirmado pelo ideário socialista, pela «teoria da dependência», pelos 

representantes de movimentos anti-coloniais, pela Igreja, por ecologistas, etc. Não se 

pode ignorar aqui o papel da descolonização, como “desocultação” e descobrimento de 

realidades territoriais dominadas, tornando-se fonte de um encadeamento de produção 

teórica crítica (cf. FORBES, 1984). 

Naturalmente, os maiores efeitos sociais da realidade denunciada de diversas 

formas como insustentável não se fizeram sentir enquanto houve suficiente excedente 

da riqueza produzida para satisfazer os mais reivindicativos. Já com a crise estrutural 

dos anos 70, todo um sistema económico e político, toda uma “cultura ocidental” 

inerente a um paradigma funcionalista, é alvo de ataque. A teoria social crítica, partindo 

de filósofos (ex: J. Habermas, Foucault), sociólogos (ex: H. Marcuse; E. Morin; A. 

Touraine), ou mesmo análise de economistas (ex: P. Baran; H. Daly; E. Schumacher; W. 

Stöhr, J. Friedmann), entre outros (cf. GIDDENS, 1990; 1995), fornece elementos 

suficientes para compor a seguinte caracterização sintética de um sistema sócio-político 

anacrónico: 

«O domínio do welfare state nos países mais ricos, corolário da economia 
keynesiana, correspondia a um certo “paternalismo social” que tinha como 
contrapartida a “cultura de dependência” (também chamada assistencialista). 
Deste modo, assistia-se a um fenómeno de “infantilização” ou “desresponsabiliza-
ção” da população, pois esta, na melhor das hipóteses (caso da democracia mais 
representativa), tinha de delegar nas elites a exclusiva condução dos destinos da 
colectividade. Considerando à partida a massa populacional como incompetente 
para se pronunciar sobre os assuntos de planeamento e gestão da comunidade, 
fazia-se uma extensão dos princípios de actuação colonialista, com um 
planeamento essencialmente modelístico e meramente descendente, o que 
implicava afastamento da realidade por falta de consulta e retroacção, ou seja, de 
participação dos visados, logo também, falta de várias formas de avaliação. Assim, 
sob a capa da alegada objectividade dos princípios (normativos) da ciência 
económica, os governos tecnocráticos, apoiados numa burocracia rotineira, 
alimentavam sobretudo uma sociedade essencialmente passiva e castradora da 
inovação social» (MORENO; et al., 1997). 
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Faltaria acrescentar, entre os contributos mais relevantes, aquilo que deriva da crítica 

feminista dos processos de desenvolvimento e de controlo social, vendo o percurso 

desses como produto da dominação androcêntrica (cf. HÄUSLER; et al., 1994)36.  

Como factores de reestruturação, face à crise, os poderes instituídos e os agentes 

económicos procuram a flexibilidade que as novas tecnologias potenciam, e a mudança 

tecnológica passa a interagir permanente e interactivamente com a mudança social. Da 

mesma forma, face à fragmentação de interesses derivada da crescente valorização das 

liberdades individuais, em detrimento das colectivas (cf. TOURAINE, 1984), a função 

omni-intervencionista do Estado e a luta sindical perdem a exequibilidade, pelo que a 

sociedade civil se tende a reconstituir recorrendo a renovadas formas participativas. 

Após o descrédito de estratégias corporativas descendentes, as novas 

modalidades passarão por diferentes vias de associativismo e de parceria37, 

contratualizando certos objectivos sociais particularizados, de um modo que se opõe às 

formas mais ou menos “apaixonadas” e ideológicas tradicionalmente conotadas com 

“esquerda” e “direita” (cf. GIDDENS, 1994; FUKUYAMA, 2000). 

A educação e a formação são alvo de intensificação e adquirem novas 

cambiantes, pelo que a valorização das pessoas torna-se paralela à valorização do 

território, este como meio (biofísico, social, cultural, económico...) vivido e apropriado. 

Tal se processa numa interacção mútua fomentada através das descentralizações, ou 

seja, da cedência de poderes para o alargamento das oportunidades de controlo dos 

recursos. De facto, na gestão das crises, apela-se a todos os contributos, procurando 

tornar a maior ou menor pulverização de focos contestatários em factores construtivos 

de colaboração diversa para o «bem comum» (cf. idem).  

A aprendizagem social é um resultado pretendido da estratégia que alguns 

chamam (depreciativamente) “dividir para reinar” e que se consubstancia na adopção 

da complementaridade das abordagens ascendentes e descendentes e das relações 

horizontais para um planeamento multiparticipado, o que supõe uma avaliação 

enriquecida, sistemática e generalizada. Mais do que a perspectiva tecnicamente 

enformada de RODRIGUES (1993), pensamos sobretudo na construção de uma 

“cultura de avaliação”, que será também “de desenvolvimento” por implicar o 

esclarecimento e a tomada de decisões conscientes e ponderadas. 

Assim, cabe aos cientistas e aos organismos em que se inserem abrirem-se à 

sociedade, evitando a “clausura nas torres de marfim”, formando e informando, através 

da participação nos distintos aspectos da movimentação dos aparelhos políticos e da 

sociedade civil, ou seja, configurando a capacitação das pessoas para tomarem parte de 

forma motivada e consciente na reestruturação económica e social, logo também no 

ordenamento territorial. Adianta-se aqui, a propósito, a modal evocação (nos anos 

                                                
36 Retomamos esta questão a propósito das diferentes perspectivas de «desenvolvimento alternativo». 
37 Utilizaremos sempre a expressão «parceria», prescindindo do galicismo «partenariado» que 
RODRIGUES e STOER (1998) atribuem como apropriado para as relações orgânicas de colaboração mais 
formais. Entendemos que a distinção efectuada pelos autores é artificial e prende-se sobretudo com as 
necessidades específicas da investigação que efectuaram. 
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1990) do papel da geografia na formação da cidadania (Cf. GASPAR, 1996, 2000; 

MORENO, 1998a), em várias das formas de actuação dos investigadores/actores com 

formação geográfica. Na parte introdutória de um trabalho apologético do 

conhecimento geográfico, GASPAR (2000:1) dá a entender de forma suficiente, com o 

exemplo dos E.U.A., o grau de preocupação actual: 

«Este país, quando chega ao cume da sua intervenção na superfície da Terra, na 
viragem dos anos 80 para os 90, “descobre” que sofria de “geographic illiteracy”; 
ora para qualquer país e muito particularmente para os Estados Unidos, o 
analfabetismo geográfico num mundo em crescente interacção é tão grave como o 
analfabetismo informático. E por isso foi decidido dar maior importância à 
disciplina de Geografia no sistema de ensino, desde logo [após] um relatório saído 
de uma reunião entre o Presidente Bush [G.H.] e os 50 governadores dos Estados 
(1989) e sobretudo em 1994, no Goals 2000: The Educate America Act (Congress, 
3/1994)». 
 

Não obstante esta perspectiva (a do «ensino»), não deixaremos de insistir na nossa, 

complementar, que faz da Geografia e de outras ciências instrumentos da 

interactividade Homem-Meio para a valorização mútua, considerada condição de 

sustentabilidade, em particular em áreas carenciadas do reforço da identidade. Não 

encontramos espaço para qualquer “neutralidade”, mas sim para o reforço da 

afirmação da ciência social na (in)formação para a governança38 que hoje se requer em 

qualquer meio (cf., por ex., LITTLE, 2001) 

Num trabalho que, de certo modo, é apologético de uma “geografia pós-

modernista”, BARNES e GREGORY (1997) fazem uma recolha antológica e várias 

considerações epistemológicas sobre as contribuições de geógrafos na leitura e análise 

da realidade social, cultural e política que acima esboçamos nalguns dos seus aspectos. 

Neste trabalho faz-se notar, com vários exemplos, que a geografia nunca foi 

neutral ou distanciada e que, segundo diferentes geógrafos, ela nunca poderá afirmar-se 

neutral em questões de «justiça social»39. Estes autores apresentam diversos desafios e 

críticas de contribuintes das geografias humanista e radical, maioritariamente inseridos 

numa perspectiva pós-modernista, às geografias (positivistas, culturais, sociais, 

económicas, etc.) que não situam os seus próprios conhecimentos no contexto em que 

se produziram. 

Apontam-se os mitos «de uma geografia isenta de valores» e da «separação 

entre o trabalho intelectual e a prática política», já que não só se fazem avaliações 

(atribuição de valores) mais ou menos conscientes, como também cada geógrafo 

                                                
38 Conceito não isento de contradições e de polémica, como adequado à subsidiariedade e ao «Estado 
mínimo» que alguns criticam (cf. CASSEN, 2001), mas que é também inerente ao DL e ao actual contexto 
de globalização. O assunto é focando adiante (Capítulo III). 
39 Ao longo do estudo, empregaremos bastante esta expressão, sobretudo implantada pela hierarquia 
católica em 1931 (Quadragesimo Anno, Pio XI), numa época em que o termo «social» se referia 
comummente ao mundo económico. Aliás, certos autores consideravam a justiça social (J.S.) uma «virtude 
própria da economia política» (ex: P. Bigo, segundo CABRAL, 1975:386). Como teve um significado pouco 
definido em termos do Direito de diferentes Estados, foi muitas vezes substituído por «justiça e equidade», 
devido à «particularização, adaptação e personalização exigidas pela J.S.» (idem).  
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«representa» no seu trabalho a formação social a que pertence40. Da mesma forma, a 

epistemóloga feminista Donna HARAWAY (1991)41, influenciada por M. Foucault, 

argumenta (cit. por idem:19-21) que «um reconhecimento do “situacionismo” 

[contextualização] do conhecimento, longe de dissolver todas as buscas da verdade em 

tantos relativismos locais, é na realidade a condição geral da objectividade». Isto 

significa que será pertinente assumir a humildade de aceitar a contribuição de todas as 

perspectivas incidentes num domínio, contribuindo talvez para um fórum 

transdisciplinar de “razões constituintes”.  

Embora esta matéria seja bastante trilhada por autores(as) que se preocupam 

com um «estilo ético da investigação», no sentido de obter um conhecimento menos 

monopolizado por determinados interesses dominadores (HÄUSLER; et al.,1994), já 

nos anos 1960 reconhecia Sedas NUNES (1968:39): «o percurso a vencer para atingir a 

neutralidade científica passa pela comunicação de teses contraditórias, por conflitos 

regulados e criadores, por subsequentes diálogos fecundos. Pressupõe livre expressão, 

livre informação, livre debate (…)». 

No que respeita à «poética» (alusão a parte do título da obra), BARNES e 

GREGORY (1997) reconhecem a dívida a um antropólogo, J. Clifford, e ao seu livro 

Writing Culture: the poetics and politics of ethnography. Partindo da sua 

interpretação de que todas as explicações etnográficas são «construções retóricas, 

artefactos de texto que procuram persuadir-nos daquilo que alegam (...)», os autores 

argumentam que tal se passa também com as explicações geográficas, indo mesmo 

“para além dos textos”. 

Assim, acrescentam que as explicações abarcam «contextos mais alargados de 

poder e resistência, constrangimentos institucionais e inovação (...)», sendo «esta 

tensão entre texto e contexto (...) que obriga a uma apreciação cuidadosa da poética», 

esta como «prática crítica que implica considerar a força, exactidão e poder das 

próprias palavras (...)». Neste sentido, prescindimos deliberadamente da tradução (que 

implicaria perda de poder revelador) daquilo que os mesmos autores afirmam mais 

adiante: 

«Words have the ability not only to represent but also to create worlds, to offer 
possibilities, to produce action (...). Words, as poets and contributors to this 
volume know very well, are extraordinary powerful. We need to use them with 
care, with sensivity, and above all with a critical passion: a poetics of inquiry is 
thus also a politics of inquiry» (ibid.:4). 

 

                                                
40 O problema da representação em Geografia Social encontra-se suficientemente discutido e 
documentado, por exemplo, em LEY (1977) e HALFACREE (1993), neste último caso problematizando o 
uso científico do conceito de «rural». 
41 As ideias desta autora encontram-se bastante realçadas na obra que abordamos, mas também na de 
HÄUSLER; et al. (1994), que precisa: «uma das noções centrais na epistemologia feminista é a 
“experiência”, isto é: a unidade inextricável do pensamento e do viver, da teoria e da prática, da 
intelectualidade e da política» (idem:66). 
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2.3. Geografia e desenvolvimento: as questões de justiça e 

responsabilidade 

O fenómeno de ascensão da ideia de “co-responsabilidade individual” em todas as 

questões sociais é também a tomada de consciência das fortes limitações da ciência em 

questões de desenvolvimento (humano, social, económico, territorial). Desta forma, a 

perda de confiança nos valores (neo)positivistas reflecte a falha destes em abarcar a 

multidimensionalidade inerente ao conceito de desenvolvimento, reivindicado como o 

processo de desdobramento das potencialidades criadoras de uma sociedade (cf. 

SMITH, 1977), que passa pela justiça social (SMITH, 1994; KOLM, 1996).  

A própria Geografia é factor da maior ou menor (ir)responsabilidade humana: 

de acordo com GLOVER (1999:100; cit. por SMITH, 2001:264), «a distância não reduz 

apenas a simpatia; também reduz o sentido de responsabilidade». Por conseguinte, o 

afastamento e isolamento do cientista pode ser visto como paralelo ao desligamento de 

qualquer pessoa em relação à realidade, aos problemas sociais. Não só por efeito da sua 

falta de participação crítica mas também, potencialmente, pelo facto de rejeitar a 

incidência em aspectos qualitativos e a «linguagem em que as tensões e as necessidades 

se exprimem»: a dos valores (CLAVAL, 1973:136).  

Estes aspectos foram alvo de discussão, apreciável nos anos 1960 mas mais 

intensa nos anos 1970, e a geografia não escapou à polémica. Mesmo alguns autores da 

escola possibilista, com ou sem contexto para uma actuação crítica, não deixavam de 

denunciar os males do “governo da economia” (cf. GEORGE, 1972), quanto mais não 

fosse para justificar a pertinência do domínio qualitativo em geografia. Orlando 

Ribeiro, por exemplo, afirma no final do decénio: 

«Poderiam multiplicar-se exemplos de rebates de consciência na defesa de um 
mundo em subversão (...) mundo que tantos economistas intentam reduzir a 
gráficos e a fórmulas, sem um prévio inquérito de humana compreensão, para lhe 
aumentar os recursos e melhorar o rendimento, planeando nessas bases o que 
supõem ser o seu melhor arranjo, surdos à voz profunda de outros anseios, que 
brotam da terra e do tempo mas nem todos sabem escutar» (RIBEIRO, 1970:204). 

 

Como referimos atrás, as próprias geografias da percepção e do comportamento, 

formas evolutivas do neopositivismo, já punham em causa a capacidade de 

representação da ciência e dos modelos42, o que foi aproveitado por autores da 

geografia radical para desenvolver a crítica às bases do próprio conhecimento 

geográfico e da sua utilidade social. Aliás, David Harvey e William Bunge são talvez os 

casos mais conhecidos de autores que trocaram o paradigma funcionalista e os 

interesses da tecnocracia nos anos 60 por uma geografia (e mesmo acção) 

comprometida com a mudança social alguns anos depois (cf. RACINE, 1976).  

                                                
42 A aceitação corrente do mundo observado mais ou menos como é percebido remete para o problema da 
representação (cf., por ex., HENRIQUES, 1996), que se pode resumir grosseiramente nos seguintes 
termos: a leitura da realidade é sempre o resultado de uma percepção, logo do filtro cultural e teórico que 
estrutura cada subjectividade. A de um monge medieval será por certo totalmente diferente da de um 
geógrafo moderno dedicado a estudos de interacção espacial, mas a deste não será igual à de um actual 
orientado para a compreensão das condições de desenvolvimento local numa dada região, por exemplo. 



 33 

Os trabalhos de BUTTIMER et alli (1969) e BUTTIMER (1974), sob a influência 

da «filosofia emancipatória» de Habermas (cf. JOHNSTON, 1997), são exemplos de 

outra abordagem crítica (humanística), demonstrando a necessidade de assumir a 

humildade de aceitar as contribuições das diversas disciplinas para a prática da 

geografia (interdisciplinaridade), na medida em que esta tem o seu papel essencial na 

formação da consciência crítica dos cidadãos (para a acção consciente e criativa), ao 

possibilitar uma permanente (re)interpretação do meio e do contexto em que vivem. 

Entre as abordagens de maior pendor estruturalista, de vocação crítica indutora 

de uma “militância pessimista”, e as que interpretavam a mudança pela dinâmica do 

actor racional, relativamente autónomo, propiciador de um optimismo algo idealista, a 

contribuição de GIDDENS (1976), com a sua teoria da estruturação43, deu um forte 

impulso ao pensamento geográfico mais adaptado aos desafios sociais impostos pela 

crise dos anos 1970, após contribuições como a de GREGORY (1978).  

Esta orientação estruturacionista valoriza o facto de a sociedade se formar de 

«múltiplas relações “intersubjectivas”» que implicam a interacção indivíduo-sociedade 

para a (re)produção da realidade e da estrutura social (ALBET I MAS, 1992). Nesta 

linha, também os “locality studies”, na sequência dos trabalhos de Doreen Massey, 

Andrew Sayer e outros nos inícios dos anos 1980 (cf. MASSEY, 1991), combinam 

contributos históricos, geográficos, sociológicos e económicos para entender os 

diferentes níveis de explicação dos processos locais de reestruturação (ex: SYRETT, 

1995). 

Nestes processos, existe uma componente fundamental que as orientações da 

geografia cultural puderam valorizar, após as contribuições pioneiras de Yi-Fu Tuan 

sobre a «topofilia» (desde 1974) e a influência da cultura e do lugar nas percepções 

pessoais, bem como o papel da experiência dos indivíduos (TUAN, 1977). Também 

RELPH (1976) valoriza o «sentido do lugar» (ou genius loci), pleno de significado 

cultural. A consideração de que os lugares – refúgios e «pausas no tempo» – 

construídos por pessoas, são referências da identidade pessoal e comunitária (TUAN, 

1977; ROSE, 1995), levam a distinções qualitativas muito importantes – face às 

(des)valorizações do espaço (cf. FEATHERSTONE, 1993) – e suscitam questões de 

«justiça cultural» (MITCHELL, 2000), associadas à expressão conflitual entre poderes 

dominantes e outros, mais ou menos dispersos. Se as primeiras influências 

disciplinares nestas matérias foram dos domínios da psicologia e da antropologia, 

outras se sucederam, à medida que as implicações no «desenvolvimento» introduziam 

maior complexidade (cf. CLAVAL, 1995). 

Chegados a este ponto, é útil fazer notar a posição e incidência para que se tende 

a mover a geografia social que nos interessa - articulação com os diferentes saberes 

                                                
43 Ou estruturacionismo, teoria social desenvolvida por este sociólogo, que examina a relação recursiva 
entre agentes humanos com capacidade e conhecimentos e as estruturas sociais mais alargadas e sistemas 
com que eles se encontram implicados: «na condução diária da vida social, os agentes baseiam-se nas 
normas e recursos tornados disponíveis pelas estruturas, que são por sua vez reproduzidas ou 
transformadas pelas acções nas quais elas estão implicadas» (BARNES e GREGORY, 1997:358). 
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disciplinares e objectos de estudo - no contexto do paradigma territorialista: mais do 

que meras relações de funcionamento no espaço, privilegiando estudos de processos e 

relações de interdependência, concebe-se também a necessidade de penetrar numa 

maior espessura, no contexto das funções, ou seja, nas estruturas sociais, formadas 

num percurso histórico próprio e que determinam as condições de exercício do poder, o 

que equivale a dizer «as condições do território»44 (cf. RAFFESTIN, 1980; PECQUEUR, 

1987).  

No que respeita à geografia rural, uma adequada compreensão do seu objecto de 

estudo na óptica territorialista suscita a necessidade de a colocar como um domínio da 

geografia social, a qual pede, muitas vezes, alguma análise na perspectiva da economia 

política, incidindo «no conjunto interligado dos aspectos sociais, económicos e políticos 

de uma sociedade, em conjunção e não como fenómenos sociais separados» (PHILLIPS 

e WILLIAMS, 1984:22). Entre os subsídios para uma geografia rural, nesta perspectiva, 

consideraríamos o levantamento de múltiplas contribuições de KAYSER (1990) e as 

propostas deste e de outros autores (KAYSER et al., 1993) para um ordenamento 

territorial baseado na integração cidade-campo. 

Importa entender o nosso “rural” como um domínio convencional de 

investigação que, por razões de pragmatismo, segue a tradicional “oposição” ao urbano, 

ao domínio das concentrações urbano-industriais e do terciário das cidades. Não 

desejamos apelar, neste momento, para quaisquer «critérios científicos» de definição e 

delimitação, preferindo atribuir-lhe a nossa representação generalista (que encerra um 

discurso perceptível no trabalho e algumas complexidades) de territórios de baixa 

densidade – em relação aos centros que os dominam – e fraca ou difusa afirmação de 

poder. Serão as nossas necessidades instrumentais a determinar a concretização de 

algumas representações do “espaço rural” 45. 

Demos acima a entender que os estudos com incidência territorial precisam de 

recorrer à contribuição de outras ciências sociais e humanas. Mas, naturalmente, 

acrescentamos: não só. Como ignorar o meio físico, as condições ecológicas e a sua 

transformação, como factores de condicionamento e de ponderação da utilização do 

espaço? Os contributos disciplinares nestas áreas não podem ser ignorados na 

aplicação científica do planeamento e do ordenamento territorial.  

Uma vez que serão as condições reais – alterações do território e das forças em 

conflito – a ditar a pertinência dos contributos para esse planeamento / ordenamento, 

será necessário que o mesmo seja visto numa dinâmica evolutiva, em adaptação 

permanente. Portanto, a contribuição pluridisciplinar parece ter de ser ajustável, em 

                                                
44 Compreende-se ainda mais a adequação do termo «território» se tivermos em conta a etimologia (terra 
+ torium): numa das acepções, trata-se da área de uma jurisdição, o que implica o exercício das relações 
de poder, isto é, apropriação ou estabelecimento de relações de influência. De forma concordante, para 
Raffestin, o território é o resultado de uma reorganização do espaço própria de cada projecto social (cf. 
RAFFESTIN, 1980). 
45 Para algumas perspectivas nesta matéria cf., por exemplo BODIGUEL (1986), MINGIONE e PUGLIESE 
(1987), CAVACO (1988), KAYSER (1989), CATER e JONES (1989), THOMAS (1997), ILBERY et al. 
(1998). 
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diálogo, ou em fórum, como se referiu antes, o que se insere nos valores de ética 

científica e política actualmente aceites. 

A referência aos valores éticos, associando estes ao diálogo científico – político, 

prende-se com a reconhecida necessidade de fazer com que a ciência concorra para a 

qualificação e sustentabilidade de dois aspectos interdependentes: a) das relações entre 

pessoas e entre comunidades; b) das relações do Homem com o seu ambiente. Trata-se 

de seguir o espírito da Conferência Mundial sobre a Ciência (cf. UNESCO/ICSU, 1999), 

proclamando uma «ciência em sociedade (...) e para a sociedade», no respeito pela 

dignidade humana, o que passa por colocar como objectivos centrais do conhecimento 

o progresso, a paz, a saúde, o desenvolvimento... 

 

2.4. A geografia social face aos processos de desenvolvimento  

micro-regional 

Desde que, após os anos 1970, vários países empreenderam diversas formas de 

descentralização (política, administrativa, ensino superior, etc.), dos níveis regionais ao 

nível micro-regional, o fenómeno processual, essencialmente interno, de reestruturação 

económica e social – assim como territorial – com o almejado reflexo na melhoria da 

qualidade de vida, induzido pela “localização” de poderes (antes inexistentes ou 

diminutos), passou cada vez mais a ser investigado em ciências sociais sobretudo como 

«desenvolvimento local» (DL)46.  

No entanto, sendo o DL um domínio que não esconde a luta ideológica, alguma 

investigação nesta área fica “encoberta”, de forma deliberada ou não, por interesses em 

campos conexos relacionados com a economia local (cf. VÁZQUEZ BARQUERO, 1987, 

1988), «serviços de proximidade», associativismo, «economia solidária» ou o «Terceiro 

Sistema» / «Terceiro Sector» (cf. AMARO, 1997; CIRIEC, 2000). 

A geografia humana não se subtraiu à preocupação por estas matérias (cf. V.V., 

1996), após um longo período de desinteresse contextual pela análise das condições 

políticas regionais / locais (cf. GIBLIN-DELVALLET, 1993). As formas de incidência 

apresentam duas grandes facetas: a) o geógrafo como cientista (ex: estudos de caso); b) 

o geógrafo como agente prático de desenvolvimento, no contexto de um projecto de DL, 

ou seja, comprometido directamente na acção e nos seus resultados. Por outro lado, o 

DL tanto é investigado na perspectiva da geografia aplicada, como na da geografia 

económica, como ainda na da geografia social. O caso francês pode ser suficientemente 

ilustrado com os numerosos estudos efectuados em torno da criação e implementação 

dos Pays47 (ex: V.V., 1999). 

                                                
46 Interessa-nos aqui assumir o DL principalmente como um processo para a inclusão social e territorial, 
com uma dimensão de dinâmica endógena sustentada (não necessariamente exclusiva), a qual pode ser 
estimulada do exterior, implicando um percurso sentido (percebido) pela generalidade dos elementos de 
uma comunidade como de melhoria intergeracional das condições de vida. Para mais elementos vide, por 
exemplo, CRIDEL (1994) ou, mais resumidamente, MÉRENNE-SCHOUMAKER (1996). 
47 Territórios representativos de uma identidade colectiva, forjada na história, e “federadores de vontades” 
para efeitos de planeamento participado, de acordo com a sua concepção em 1995. Vide o ponto 4.5. 
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A geografia humana em Portugal só recentemente encontrou condições para se 
afirmar simultaneamente como geografia social, na acepção que temos discutido. Até 
aos anos 1970, a influência da geografia francesa e um contexto político desfavorável 
apenas permitiram o aparecimento de algumas excepções48, naturalmente de 
orientação funcionalista, por vezes na sequência de aperfeiçoamentos metodológicos de 
alguns geógrafos no estrangeiro.  

Uma relação dos trabalhos em torno do DLMR e do Desenvolvimento Rural em 
Portugal foi já efectuada (MORENO, 1998b), mas aí não se fazem distinções entre 
estudos de geógrafos e de académicos / técnicos de outras formações. Outras 
contribuições de relevo, surgidas posteriormente, merecem alguma atenção, mas por 
agora cingir-nos-emos apenas a trabalhos de geografia elaborados em ambiente 
académico desde 1998 (inclusive), salvo alguma excepção adiante indicada. 

Em 1999 surge a dissertação de Fantina PEDROSA (1999), um estudo bastante 
analítico no domínio da geografia rural e com uma incidência micro-regional, na Serra 
do Marão. Segue uma orientação tradicional, embora renovada pela aplicação de 
técnicas de geo-referenciação automática e contribui para perspectivar as políticas de 
desenvolvimento rural a adoptar na referida micro-região montanhosa. O DLMR não 
deixa de ser focado, mas numa óptica que a escala de análise e a orientação seguida não 
permitem explorar nos seus aspectos essenciais: a dinâmica social dos actores e as 
condições de “endogeneização” dos recursos. 

Proveniente do mesmo meio académico, a tese de Helder MARQUES (2000) 
casa a geografia agrária com a problemática do desenvolvimento rural em todo o 
Noroeste português. Apesar de incidir na «inovação na ruralidade», o DLMR não é 
abordado, pela orientação definida e pelos objectivos visados, dado o privilégio das 
estruturas socioeconómicas, as consequências regionais da Política Agrícola, as 
condições da vitivinicultura (análise histórico-geográfica) e a agricultura a tempo 
parcial. 

Para além destas teses de doutoramento, têm particular interesse para nós duas 
dissertações de mestrado em Geografia Humana. A primeira refere-se a um trabalho 
pioneiro sobre IDL em meio rural (NEVES, 1995), esquecido na nossa síntese de 1998, 
acima indicada. Sendo produto de um sociólogo, revela-se um trabalho de geografia 
social que se apoia na «análise de redes» e nos estudos de caso da In Loco, da Adraces e 
do Centro Social e Paroquial de Covide, sem deixar de incidir ainda noutras 
associações. Apesar de algumas carências, este trabalho permitiu afirmar, pela primeira 
vez a este nível, diferentes lógicas e condições de intervenção de IDL49, abrindo 
caminho para estudos mais desenvolvidos. 

A segunda dissertação que realçamos é a de Raul MARQUES (1998), publicada 
em 2000. Trata-se de um estudo que ignora o anterior mas incide precisamente no 
DLMR quanto à componente «participação dos cidadãos». Apoia-se no «exemplo 

                                                
48 No II Volume da Bibliografia Geográfica de Portugal (1947-1954), no seu capítulo sobre «Geografia 
Económica e Social», é possível contar pelos dedos os trabalhos de geógrafos no conjunto de 174 títulos. 
Naturalmente, o peso de geógrafos torna-se bastante maior em capítulos como «Geografia Regional», 
«População» e «Geografia Agrária», por exemplo. 
49 Ao contrário do de M. R. MORENO (1996), que incidiu apenas, embora com bastante profundidade, na 
acção da In Loco e do ARRISCA em duas freguesias da Serra do Caldeirão. 
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valão» e na apreciação dos instrumentos para o DRUR em Portugal, dedicando-se 
depois ao estudo de caso do concelho de Santa Comba Dão, à influência do PIC 
LEADER (área de acção da ADICES) e à forma como se efectivam as práticas de 
cidadania que consubstanciam o DL. 

De outros estudos relevantes, alguns concentram-se especialmente em obras 
colectivas (ex: CAVACO, 1999, 2002). Destes, destacamos: o de Ana Luísa SANTOS 
(1999), sobre o caso de Alcoutim; os de MORENO (1999b; 2002), respectivamente 
sobre o Piódão e a Serra do Açor e acerca do DLMR em geral; o de Raul MARQUES 
(1999), que considera a participação cidadã e a percepção das crianças sobre o local. 

Outra compilação, publicada em 2001 em formato digital (DES-UTAD e SPER, 
2001), é particularmente rica em contributos para o DLMR. De um conjunto de mais de 
uma dezena de títulos de grande pertinência, incidindo em problemáticas como 
formação, educação de adultos, (in)formação para mulheres, associativismo, entre 
outros, mencionamos quatro trabalhos de geógrafos: CARVALHO (2001), onde se foca 
a iniciativa autárquica de um ecomuseu e a participação das associações Dueceira e 
Pinhais do Zêzere; MORENO (2001), referido adiante, a propósito do ponto 14; Maria 
de Nazaré ROCA (2001), sobre o DL no Vale do Lima; Z. ROCA e J. MOURÃO (2001), 
na continuidade de outro trabalho de um dos autores sobre globalização, identidade 
local e DRUR em todo o país (ROCA, 2000). 

As questões de identidade territorial que nos importam prendem-se bastante 
com as investigações sobre a marginalidade em áreas rurais levadas a cabo na 
Universidade de Coimbra (ex: CRAVIDÃO et al., 1998). Desta instituição destacaríamos 
também: CARVALHO e FERNANDES (2000), sobre a actividade de uma das ADL da 
Região Centro de que obtivemos resposta aos nossos inquéritos (vide ponto 14). 

Não queremos deixar de mencionar ainda um trabalho de equipa em que 
participámos (VV.AA., 2000), sobre o contributo das parcerias campo-cidade na Beira 
Interior Sul, incidência de geografia social na demonstração de um exemplo europeu 
em que entidades envolvidas no DL se articulam para o ordenamento territorial e 
desenvolvimento regional.  

A leitura de diferentes trabalhos com pertinência para a «geografia do 
desenvolvimento local» (social ou humana), tanto nacionais como estrangeiros, foi de 
encontro ao que pudemos constatar após os contactos com os actores. Na perspectiva 
que nos importa, concluimos que o estudo de casos de DL supõe a investigação sobre 
relações de poder (local / nacional / supranacional), logo de partilha de 
responsabilidades, negociações e confronto de ideologias pessoais e/ou partidárias. 
Conhecer o quadro dos valores subjacentes é importante para compreender as 
realizações, a dinâmica e as reivindicações formuladas. Isto faz também parte do 
contexto que tem de ser estudado para enquadrar uma avaliação de processos50 
inerente ao comprometimento com o planeamento e o ordenamento, necessariamente 
integrador dos níveis extra-nacional, nacional, regional e local. Levar isto em devida 

                                                
50 Trata-se de uma avaliação contínua, com propósitos de “afinação permanente”, em vez de uma mera 
avaliação sumativa (final ou parcial) que apenas pode dizer algo sobre os resultados atingidos, sugerindo 
talvez a continuidade ou não de uma experiência financiada com fundos públicos, mas nada indica sobre o 
porquê dos resultados atingidos (cf. OAKLEY et al., 1991; PORTELA, 1984; L MORENO, 1996). 
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conta poucas vezes transparece, infelizmente, nos estudos geográficos a que tivemos 
acesso. 

Outro assunto distinto, o papel do geógrafo como agente de DL, corresponde a 
um fenómeno ainda pouco expressivo em Portugal, por razões várias. Como veremos 
adiante, a implementação do sistema democrático, desde os meados dos anos 1970, 
permitiu que se viessem a definir, na viragem para o decénio seguinte, as autarquias 
locais, correspondendo a municípios com poder próprio em vários aspectos da 
regulação económica e social local. Embora alguns geógrafos tenham tido aí aplicação 
profissional como técnicos – tanto na elaboração de estudos para os Planos Directores 
Municipais (PDM) como na qualidade de elementos do quadro técnico permanente – o 
seu papel na promoção do desenvolvimento sempre foi muito indirecto (sem 
protagonismo), dada a inclusão na lógica hierárquica e burocrática do funcionalismo 
público, tal como acontece comummente com aqueles que se inserem noutras escalas 
da abrangência institucional do Estado ou que prestam serviços pontuais no interesse 
do aparelho político-administrativo. 

Embora desta acção tenha havido certamente um contributo para o 
desenvolvimento micro-regional, isso não sucedeu de forma significativa do ponto de 
vista da animação e promoção sócio-económica, tendo-se registado sobretudo o 
investimento em infra-estruturas de apoio social (cf. HENRIQUES, 1990; SILVA, 
1995). Além disso, o aprofundamento da democracia, implicando o aumento da 
participação da população nas decisões que lhe dizem respeito, pouco mais 
ultrapassava, até aos anos 90, o envolvimento das elites locais controladoras do poder 
político.  

Sendo a valorização da sociedade civil uma componente central desse processo, 
viabilizando a criação ou reforço das identidades locais, como forma de sustentação da 
trilogia «sociedade / economia / território» em áreas rurais desfavorecidas, a influência 
do PIC LEADER será considerável. Como veremos, este surge como um desafio aos 
poderes estabelecidos, fazendo entrar no jogo político novos actores (especialmente em 
associações), em determinados casos com ópticas diferentes51, incluindo um desiderato 
de fomento da emancipação e do poder de representação de comunidades.  

Sobre as presenças de geógrafos nestes processos, o nosso estudo permitiu 
confirmar a emergência da sua participação activa em ADL e outras ONG, situações que 
vêm contribuir para enriquecer o património em perspectivas da geografia aplicada, já 
que se utilizam metodologias cruzadas que incluem a partilha da investigação prática52 
(a que nos referimos na Fig. 3) com psicólogos, sociólogos, economistas, agrónomos e 
outros, em domínios que contemplam a animação sócio-económica (também sócio-
educativa e sócio-cultural) e a educação/formação. 

                                                
51 Tanto mais que, com diferentes formações, muitos provêm de universidades (de onde surgiram os focos 
mais activos de mudança, nos anos 80), de diversas instituições do Estado, do sector privado, etc. 
52 Para este domínio, cf. ESTEVES, 1986; QUINTANA, 1986. 
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CAPÍTULO II 
 

3. Contributos para uma história ocidental do «desenvolvimento»  

3.1. Caminhos da emancipação até à Reforma Protestante: uma  

proto-história 

A concepção antropocêntrica de «desenvolvimento», como um processo de superação 

racional e deliberada de uma determinada condição individual ou colectiva para 

cumprir objectivos de satisfação de necessidades sociais, inspira-se tanto no 

pensamento evolucionista como nas ideias sociais que remontam a antigos filósofos. É 

uma concepção eminentemente política e que pressupõe a existência de liberdade 

política, mas sofre influências contraditórias.  

De Tales de Mileto a Sócrates e Platão, vários pensadores gregos demonstraram 

apego a ideias contrárias ao criacionismo e fixismo, ou seja, opondo-se à ideia de que o 

mundo vivo, fruto de um acto especial de criação, seria essencialmente imutável, como 

pensava Aristóteles. Mas será este filósofo e esses dois princípios que virão depois a 

dominar o pensamento ocidental, pelo menos até ao Renascimento, por força da 

religião cristã. Mais tarde, será maior a influência de Sócrates e Platão, destacando-se 

entre todos os que primeiro se esforçaram por rejeitar preconceitos e pugnar pelo 

aperfeiçoamento cognitivo e moral dos indivíduos, algo entendido hoje como 

«desenvolvimento pessoal». 

Também entre os gregos, Hipócrates, a referência essencial da «ciência 

médica», teve uma influência duradoura e marcante, ao basear na experiência os seus 

conhecimentos e a sua verdadeira racionalidade lógica, uma expressão de 

«desenvolvimento» face à anterior fidelização a práticas de inspiração mágica e 

religiosa. Não podemos deixar de mencionar ainda outro sentido da influência de 

Aristóteles, pela repercussão das suas ideias pragmáticas, em particular quanto à ética e 

à política, destinadas a garantir a felicidade humana, realizando a essência do homem 

como «animal político», ou seja, social53. 

O declínio da cultura grega passou pela sua diluição sob os efeitos das guerras e 

da inclusão na República Romana que, dando lugar ao Império (27 a.C.), acarretou a 

abolição de todas as liberdades políticas. Isto será reforçado, na história europeia até ao 

Renascimento, pela anulação do pensamento político54, sob o domínio da religião cristã. 

Com efeito, ao dar preferência a «critérios puramente espirituais, a caridade em vez da 

justiça ou o arrependimento em vez da integridade, Cristo ensinava aos seus discípulos 

que nem o poder, nem a fortuna, nem a sabedoria, nem a respeitabilidade social, são 

valores seguros» (SIRINELLI, 1959:128). No entanto, a aceitação do «reino de Deus», 

renunciando ao apego a eventuais prestígios e paixões terrenas – rejeição das 

motivações do exercício político – não significava insubmissão às necessidades 

                                                
53  Cf. LOGOS - Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia, Lx, Verbo, 1992. 
54 A «tentativa raciocinada para organizar a cidade humana» (SIRINELLI, 1959). 
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políticas. Pelo contrário, «S. Paulo prega a obediência (...) num longo comentário que 

ficará como texto básico da política cristã»: «Que toda a pessoa se submeta às 

autoridades superiores; porque não existe autoridade que não venha de Deus e as 

autoridades que existem foram instituídas por Deus (…)» (idem: 131). 

Mesmo em pleno domínio Romano, foi possível pela via espiritual alguma 

emancipação que a realidade negava. Segundo DENIS (1982), a discussão teológica não 

deixou de incluir «ideias comunistas e milenaristas» entre os padres da Igreja, apoiados 

nos profetas do povo judeu, contribuintes essenciais do Antigo Testamento (augúrios de 

um futuro esperançadamente favorável aos mais pobres).  

Só a obra de Santo Agostinho (A Cidade de Deus, de inspiração platónica, séc. 

V), em termos de duradoura influência, põe termo a esses arroubos de pensamento 

social, uma vez que «marca o ponto extremo do desinteresse da doutrina cristã oficial a 

respeito da vida económica e política» (idem:82). Ao implicar um ideal de 

favorecimento de cada pessoa pela “via interior”, pelo exercício da fé, tratou-se de um 

ajustamento ao contexto de decadência do Império Romano e das condições da sua 

dominação despótica55, permitindo alargar o universo de crentes, dos mais 

privilegiados aos escravos, dos Romanos aos Bárbaros.  

Com a queda do Império Romano do Ocidente, a respectiva ética de dominação 

e dependência transfigura-se progressivamente, de forma que o sistema apoiado na 

escravatura acaba por dar lugar – em larga escala – às relações feudais de domínio e 

servidão, sob uma contínua pressão da doutrina cristã e da herança cultural do direito 

romano. Estando a vida intelectual confinada aos mosteiros, coube aos clérigos zelar 

pelo conhecimento cristão pertinente à regulação social, num contexto de dispersão de 

poderes. Para a mesma regulação, era o clero o responsável pela administração das 

obras de caridade, através de dispensários, hospitais, leprosários, orfanatos e escolas 

(cf. VIEIRA, 1980).  

De acordo com DENIS (1982), sob a inspiração teológica agostiniana, a «justiça 

no Estado» teria como condição indispensável a adesão à fé cristã por parte de todos os 

seus membros, o que terá levado à tentativa medieval de fundação de um Estado 

cristão. Assim, «como nas antigas civilizações, os homens estariam unidos na sociedade 

por laços religiosos e obedeceriam religiosamente aos costumes e às ordens dos chefes» 

(idem:85). O mesmo autor aponta, contudo, a contradição intrínseca nos propósitos, já 

que o cristianismo não deixava de chamar o indivíduo «a tomar consciência do seu 

valor infinito como pessoa». 

Aproveitando os paradoxos teológicos, de que resultam também inúmeros 

conflitos jurisdicionais entre reis e papas, desde o séc. XII a ascensão da burguesia 

ligada à banca e aos grandes negócios internacionais (caso precursor das cidades-estado 

da Itália medieval) associa-se a um renascer da vida intelectual, que mina 

                                                
55 Tal como refere BENEVOLO (1993:19), foi precisamente o saque de Roma, em 410, que leva a transferir 
a ideia de cidade para o mundo sobrenatural, pelo que a Cidade de Deus se opõe à «cidade do homem, que 
perece sob o peso dos seus pecados». 
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paulatinamente a cultura medieval de obscurantismo religioso. As obras de Aristóteles 

são trazidas à luz do dia pelos Árabes e, na medida em que gozam de imenso prestígio e 

respondem às necessidades do espírito laico e progressista56, induzem uma reacção 

adaptativa da Igreja, especialmente após a contribuição de São Tomás de Aquino 

(Suma Teologica). Desta forma, desde o século XIII a Igreja passa a poder relativizar as 

condições do «pecado» - em oposição à teologia agostiniana – e coloca num novo plano 

a sua capacidade de influenciar moralmente as condutas, tornando-se cada vez mais 

indulgente, neste ponto de vista, face à exploração comercial e à acumulação individual 

e social de recursos. 

Importa aqui sobretudo relacionar esta acumulação selectiva de riqueza e de 

conhecimentos com o resultado de um conjunto de circunstâncias que, a partir de 

meados do séc. X, tornam a Europa num conjunto policêntrico e diversificado, um 

“caso especial” em relação ao Império Bizantino, ao mundo árabe e ao Império Chinês, 

por exemplo. Referimo-nos a alguma pacificação e estabilização, após muitas invasões e 

encontros (forçados) de culturas, o que permitiu um maior domínio da natureza e a 

aplicação de novas técnicas que, de forma cruzada, intensificam a produção de 

alimentos e favorecem um notável aumento demográfico até ao séc. XIV57.  

Neste processo, as cidades, conquistando autonomia face aos poderes estatais 

enfraquecidos e longínquos, «tornam-se centros especializados das actividades 

secundárias e terciárias, não sujeitos a uma autoridade política centralizada, como 

acontecia na China e no mundo antigo» (BENEVOLO, 1993:43)58. Algumas delas serão 

o motor do desenvolvimento de iniciativas comerciais de longo curso, mobilizando 

também actividades industriais, financeiras e culturais bastante importantes.  

Por outras palavras, passaram a existir condições objectivas para o 

«crescimento económico», dando-se início à superação dos regimes medievais de 

subsistência e de «pilhagem do outro, numa espécie de jogo económico de soma nula» 

(AMARO, 1994:162). Isto virá a criar também «condições subjectivas» para sustentar 

esse «crescimento» (inicialmente e por muito tempo confundido com o 

«desenvolvimento») ao se desenvolver uma mentalidade avessa à «estacionaridade», 

ligada à iniciativa económica (cf. idem). 
                                                
56 De que são exemplo as primeiras obras do Ocidente pós-medieval (na segunda metade do séc. XIII) que 
afirmavam a autonomia do Estado face à Igreja. O autor mais conhecido, Dante Alighieri, para além da 
Divina Comédia, escreveu também De Monarchia, onde «exige que o papa seja desapossado de todo o 
poder temporal, para que o imperador receba a plenitude do comando sobre toda a Europa» (DENIS, 
1982:97). 
57 Rotação trienal e alternância de culturas, extensão de arroteamentos, secagem de pântanos, criação de 
animais em associação com diversos cultivos e em áreas onde esses eram inviáveis, uso de moinhos de água 
e de vento, novos sistemas de irrigação e uso de animais de tiro, etc. Muitas das inovações tiveram a ver 
com a instalação de mosteiros em zonas de colonização, que eram pontos de partida para novos 
arroteamentos. Noutros casos, grandes proprietários incentivaram obras (ex: diques e pólderes, estes 
criados desde o séc. XII, quando surgiu a designação polder na região flamengo-germânica) e a fixação 
organizada de camponeses em troca da liberdade (caso mais notável da Alemanha central e oriental, que 
implicou migrações do ocidente), com repercussão nas paisagens de campo aberto e hábitos comunitários 
(VÁSQUEZ DE PRADA, 1966, Vol. I:113-117). 
58 Este autor considera mesmo que o «ordenamento policêntrico e diferenciado» do tecido urbano europeu 
foi uma «vantagem decisiva», ao implicar uma assunção de responsabilidades inexistente no mundo árabe 
e oriental, conferindo «carácter e vitalidade às cidades europeias», uma «característica essencial da 
civilização europeia e um dos motivos do seu êxito a nível mundial» (idem:44). 
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As iniciativas implicam várias viagens, múltiplos «encontros de culturas», por 

via dos quais se desenvolvem as condições de decadência da ordem feudal e da 

emergência dos Estados modernos. De facto, dos contactos (directos e, sobretudo, 

indirectos) com o Oriente – através das Cruzadas, dos peregrinos, dos comerciantes, 

das invasões mongóis, do acolhimento de judeus e árabes no Reino da Sicília pelo 

Imperador germano Frederico II, entusiasta de artes, letras e ciências, etc. – vieram 

numerosas novidades, incluindo a pólvora, certamente propiciadora da invenção do 

canhão, no século XIV. Com este “argumento” (capacidade de derrube das muralhas 

senhoriais), por exemplo, o poder real – apoiado pelos novos interesses e pelo dinheiro 

da burguesia – mais facilmente reduziu os domínios e os regulamentos feudais, 

contrários às liberdades de circulação.  

A Guerra dos Cem Anos (1337-1453) foi talvez o evento que melhor traduziu os 

maiores conflitos de interesses. Porém, dizendo-se que «a pena é mais forte que a 

espada», com igual razão se demonstraria que o “papel foi mais forte que o canhão”, 

pois a substituição do pergaminho pelo papel, trazido do Oriente, veio a responder à 

“necessidade” de tornar as obras mais acessíveis.  

Depois da criação das primeiras universidades, de Bolonha, Paris e Oxford59 – 

onde se desenvolveu um intenso debate sobre as relações entre a fé e a razão – a sede 

de conhecimentos e o interesse ideológico da burguesia ascendente em difundir os 

valores antropocêntricos do progresso só puderam ser satisfeitos com a «providencial» 

invenção de Gutenberg em 144060, multiplicando o uso do papel. Sem este meio, até ao 

século XV, os propósitos de movimentos precursores da Reforma protestante (ex: 

Pierre Vaux e seguidores em França, Lollards em Inglaterra, Hussitas na Boémia, entre 

outros crentes na única «autoridade das escrituras»), dinamizados por académicos e 

teólogos, não puderam ser viabilizados.  

Antes de focar o evento marcante da Reforma, é pertinente referir ainda que do 

Oriente vieram também as fontes de disseminação da Peste Negra, que dizimou grande 

parte da população, rarefez a força de trabalho nos meados do século XIV e contribuiu 

para múltiplas revoltas e para a crise europeia. As novas necessidades tornam oportuno 

o crescente exercício da «liberdade» pelos mais empreendedores, pelo que, nas cidades, 

cada vez mais o trabalho se “liberta” das guildas ou corporações61 para alimentar as 

manufacturas, cujos produtos passam a ter mercados mais vastos.  

A expansão do Islamismo com os impérios Árabe e Otomano, até ao século XV, 

também terá contribuido para pôr em causa a ética tradicional de dominação cristã, na 

                                                
59 A primeira, nascida nessa comunidade de emancipação burguesa nos inícios do séc. XII, ficou mesmo 
sob o controlo dos estudantes – que pagavam directamente aos seus mestres – até ao domínio papal de 
inícios do séc. XVI. A de Paris, criada não muitos anos depois, produziu os académicos que deram origem à 
Universidade de Oxford (ainda no séc. XII), tendo ambos os casos costumes mais ortodoxos, em coerência 
com a protecção papal recebida desde cedo. 
60 Mais uma vez, por influência da cultura técnica oriental (mais avançada), pois os Chineses já conheciam 
as artes gráficas. 
61 Que permitiam a estabilidade do trabalho, a assistência mútua e, portanto, uma certa economia (e) 
política social que alguns têm desejado “recuperar”, especialmente em contextos de forte pressão da 
concorrência económica internacional. 
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sequência do «fracasso da cristandade nas suas tentativas para conquistar a Terra 

Santa, bem como a sua incapacidade para evangelizar para além da Europa» (WATERS, 

1995:122)62.  

O movimento renascentista, reforçado pelas contribuições dos refugiados gregos 

e bizantinos, após a queda da Constantinopla, revela-se depois – quanto ao domínio das 

ideias – em trabalhos inspirados em autores clássicos alternativos a Aristóteles63, como 

Platão, Epicuro, Zenão e seguidores. As obras de humanistas como Erasmo de 

Roterdão e Thomas More, ou mesmo Maquiavel, são particularmente influentes entre 

os mais cultos. Mas entre os outros, já as primeiras aventuras ditadas pelos interesses 

da burguesia64 tinham cultivado o «descobrimento», ou seja, cada uma das novas 

oportunidades para o aumento dos proveitos materiais.  

Tanto as terras encontradas em viagens como as descobertas e inventos 

suscitados por um novo experimentalismo implicavam-se mutuamente, em grande 

parte dos casos. Incluem-se aqui os resultados da alquimia e da astrologia, por 

influência das ideias de Platão quanto à possiblidade de transformação das coisas e dos 

seres. Ora estes factores de promoção dos indivíduos mais dinâmicos e criativos 

ameaçavam a ordem da Igreja e da nobreza tradicional, detentores de grandes 

privilégios que procuravam defender exercendo o poder e a repressão considerada 

necessária.  

A Reforma Protestante é uma consequência apontada de toda esta situação, logo 

que foi possível disseminar entre vários detentores de poder regional e entre os poderes 

emergentes a consciência do desvio de sentido da mensagem bíblica e da concentração 

“imoral” de privilégios e recursos do cristianismo papal.  

Após os referidos movimentos anti-papais frustrados, o alcance das teses de 

Martinho Lutero, denunciando os escândalos da mercantilização do cristianismo 

vigente (cf. PRADA, 1966:305; GAER, 1958) levou às primeiras reacções consequentes 

de revolta e emancipação, embora o interesse popular numa nova redistribuição de 

riqueza e de poder tenha sido (violentamente) contido, na medida em que o próprio 

inspirador se opunha às perturbações da ordem. Isso não impediu a multiplicação de 

seitas herético-revolucionárias na Alemanha, Países Baixos e margens do Báltico 

(anabaptistas, Irmãos Morávios, etc.), incluindo a instituição de um breve regime 

cristão-comunista em Munster (1534-35).  

O culto luterano impôs-se facilmente na Alemanha e restantes países em torno 

do Báltico, satisfazendo o desejo dos príncipes em reter aquele dinheiro que antes 

alimentava o poder papal. Outras correntes protestantes se formam, das quais se pode 

                                                
62 Além disso, o domínio otomano na Europa balcânica mostrou-se muito menos opressivo e intolerante 
que a pesada estrutura feudal, de dominação cristã, que os antecedeu, de tal forma que os otomanos foram 
«recebidos como libertadores» em muitas regiões, o que explicou o desenvolvimento de «uma literatura 
europeia que evocava as suas qualidades, as suas vitórias, e os citava como exemplo» (RODRIGUES, 
1992:22). 
63 Este já não suscitava interesse e confiança, após a utilização de ideias suas na contestada escolástica de 
origem tomista, que veiculava a doutrina da Igreja, em crise. 
64 Que incluem aqui a busca de alternativas às vias comerciais controladas desde 1453 pela expansão turca. 
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destacar a de João Calvino, que instituía simultaneamente uma moral puritana (ao 

gosto de alguns interesses tradicionais) e uma defesa dos interesses comerciais (ao 

contrário de Lutero, mas no seguimento de S. Tomás), apenas limitados pela 

«moderação e honestidade». Por via de algumas universidades, estas e outras correntes 

(anglicana, presbiteriana, zwinglianistas, etc.) alcançam também grande parte do 

restante continente europeu supra-meridional, respondendo às necessidades dos 

renovados ou emergentes poderes nacionais / regionais.  

Como veremos adiante, este movimento, iniciado no Renascimento, faz emergir 

a «cultura do trabalho», contra a «preguiça», tornada pecado capital em substituição 

da «fraqueza de espírito» (CHALENDAR, 1973). Entre os territórios com maior 

aderência, merecem referência a Holanda, Inglaterra e Escócia, bem como partes 

consideráveis da França (domínio dos huguenotes) e Suiça.  

Estamos perante um corpo doutrinário decisivo na legitimação cultural do 

advento do capitalismo, segundo WEBER (1905)65. Da mesma forma, Malcolm 

WATERS (1995) é um dos autores que fundamenta nesta Reforma o início do 

fenómeno da globalização66, na sua componente cultural (capítulo 6), explicando as 

consequências de «a religião protestante, ou católica reformada, que está associada à 

modernidade ocidental», ter passado a ser «fortemente secularizada e privatizada» 

(idem:123).  

Assim sendo, é o bom uso da consciência de cada um, eventualmente mediante 

um exame pessoal que demonstre a adequação dos propósitos individuais aos textos 

sagrados (podendo inclusivamente associar-se a uma publicitação da argumentação 

legitimadora), que vai determinar o comportamento das pessoas. Por isso, pode dizer-

se que é uma ética individualista que liberta a guerra e a exploração económica de 

entraves culturais. VIEIRA (1980), recorrendo a outros autores, mostra-nos que a 

secularização não implica uma atitude anti-religiosa. Na qualidade de «libertação do 

homem, em primeiro lugar do controlo religioso e depois do controlo metafísico sobre a 

sua razão e a sua linguagem», permite sobretudo o pluralismo e a tolerância (idem:32), 

pelo menos em termos ideais. 

 

                                                
65 Note-se que, tal como este autor faz ressaltar, é a riqueza das cidades nesses territórios que induz a 
adesão às doutrinas protestantes, adequadas à ética e aos propósitos dos mais empreendedores, pelo que 
só de forma derivada a Reforma religiosa vai moldar o modus vivendi e modus faciendi. BRAUDEL (1985) 
parece ignorar esta subtileza, considerando falsa a essência da “tese weberiana”, que coloca os países do 
Norte no lançamento da dinâmica capitalista (através da Reforma), esquecendo os «velhos centros 
capitalistas do Mediterrâneo». Inclusivamente, refere o seu «exagero, à partida, do papel desempenhado 
pelo capitalismo como artífice do mundo moderno» (idem:71-72). 
66 Termo derivado de Globo, do latim globus (pelotão, mas também Império, desde o início do séc. III). 
MATTELART (1999), numa síntese histórico-semântica da expressão, refere o uso da correspondente 
figura, que adquire o simbolismo do «saber-poder geográfico» (idem:22), na sequência das viagens de 
Colombo, do «achamento do Brasil» e da circum-navegação de Magalhães. 
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3.2. O «desenvolvimento económico» e a economia política até à 

emergência das ideias liberais 

Sendo o território uma construção social e cultural para o exercício do poder (cf. 

RAFFESTIN, 1980; SACK, 1996), uma contribuição fundamental da Reforma para o 

«desenvolvimento» – este como superação das contradições das grandes religiões 

universalistas, cristianismo e islamismo – é uma certa “desterritorialização”, que se 

associa a uma concepção mais funcionalista do poder. Inclusivamente, a exploração 

colonial implicará em geral um «território mais abstracto, vazável e preenchível» 

(SACK, 1996:140-144), na perspectiva mais ou menos arrogante dos colonizadores. Mas 

o «desenvolvimento económico» ocidental, criador ou facilitador das posteriores 

condições europeias de «desenvolvimento social», surge de forma paralela e interligada 

aos inícios do actual processo de globalização, primeiramente através de uma 

“reterritorialização” representada na força estatal que vai dominar dos séculos XVI à 

maior parte do século XX67. 

Na linha de pensamento que expusemos atrás (último parágrafo do ponto 3.1), 

percebe-se que a ética individualista torna “natural” a subordinação da Igreja ao 

Estado, tornando este o vector da satisfação dos interesses dos mais empreendedores. 

Dos vários países em que tal acontece, destacamos, para já, a Holanda. Várias leituras 

históricas associam a autonomização e desenvolvimento da Holanda à sequência da 

prosperidade dos Países Baixos (a Flandres, primeiro) apoiada numa burguesia 

independente, a adesão ao Calvinismo durante a Reforma e a subsequente 

independência face às tentativas de imposição do catolicismo e da inquisição, no 

âmbito da Contra-Reforma, durante o domínio espanhol.  

Aproveitando a coincidência cronológica da emancipação holandesa e da 

anexação portuguesa (cerca de 1580), em ambos os casos face à coroa espanhola, 

Ramalho ORTIGÃO (1894), num esforço ideológico pró-liberal, não deixa de marcar 

bem a diferença entre aquilo que podemos interpretar como uma “cultura de 

independência” e de empreendimento organizado face às dificuldades, cultivada em 

séculos de labor e vigilância contra as limitações da natureza, no primeiro caso, e uma 

“cultura de dependência” ou de responsabilidade limitada e centralizada, no segundo.  

Embora a Espanha corporize aqui a função dominadora (até Filipe II, quanto à 

Holanda), ela tornar-se-á um dos Estados (tal como Portugal) cuja exploração colonial 

será uma forma de prolongar – através do absolutismo – interesses pré-capitalistas, 

satisfazendo consumos (muitas vezes, sumptuários) de uma restrita elite, em 

detrimento do que poderia ser um maior investimento interno em factores de produção 

e de reprodução dos saberes68. Daí que se tenha popularizado a expressão «Spain held 
                                                
67 Processo no qual se buscam maiores mobilizações de força humana, à custa do desapoderamento dos 
pequenos territórios, como as freguesias (ou paróquias). Na mesma linha de Sack, J. A. SANTOS (1995) 
mostra bem esta realidade (incidindo no caso português), associada à relativa perda do poder religioso e 
das características «coesivas» e «introvertidas» do meio rural, em particular. 
68 A vastidão do Império espanhol de Carlos V (de origem flamenga) permitia inúmeras contradições e 
excepções, algumas destas no sentido do moderno «desenvolvimento». A própria colonização foi reforçada 
com a difusão dos saberes mais avançados, que incluiu, por exemplo, a fundação da Universidade do 
México em 1553, com privilégios semelhantes aos da Universidade de Salamanca, a primeira na Europa a 
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the cow, and the Dutch milked it», significando a metáfora que o resultado espanhol da 

“drenagem” do ouro e prata da América do Sul revertia em boa parte a favor de 

comunidades dinâmicas – no caso, da Holanda – que forneciam alguns bens que a 

«poderosa Espanha» se dispensava de produzir e, fundamentalmente, emprestavam a 

juros altos muito dinheiro utilizado na expansão.  

A este facto não é estranha a integração de numerosos judeus de origem ibérica. 

Se a estes juntarmos os “huguenotes” saídos de França e Flandres, temos as condições 

iniciais que fizeram afirmar o capitalismo mercantil holandês do século XVII, 

legitimado pelo pensamento racionalista (a Holanda foi refúgio de Descartes) e pela 

teoria do Mare Liberum69. Depois da fase do comércio e do empréstimo, tentativas 

falhadas de encontrar rotas comerciais alternativas para fazer concorrência (tanto de 

holandeses como de ingleses) levaram ao corso e aos saques sistemáticos aos galeões e 

às possessões ibéricas, seguindo-se a fase de colonização das Índias Orientais e da 

América, em concorrência (desfasada no tempo) com franceses e ingleses. 

A grande expansão colonial, durante e após o domínio holandês, já se faz sob a 

influência mercantilista, que se apoia no surgimento da «economia política», na 

primeira metade do séc. XVII70. Esta nova ideologia – que se revela sumamente 

utilitarista ao pôr a economia ao serviço da política – na sequência de contribuições 

racionalistas (de que relevamos as de Hobbes), afirma que os elos pessoais de natureza 

económica (não os de natureza política ou religiosa) são os mais importantes, pelo que 

o poder político tem de ser forte para criar por todos os meios a riqueza das pessoas, 

identificada com a riqueza dos Estados71.  

Trata-se de um raciocínio mecanicista, profundamente estruturante da 

civilização material, do nacionalismo económico, do intervencionismo e 

proteccionismo estatais, do controlo e estímulo sistemático da actividade económica. A 

influência será decisiva nos diferentes países europeus, sendo particularmente 

relevante em França e Inglaterra, mas não deixando de ter expressão importante nos 

países ibéricos e noutros da Europa onde se imprimiu um esforço de racionalização da 

vida económica, logo também com repercussão na ética social. 

A moral mercantilista terá surgido como resposta às exigências da concorrência 

internacional, que já tornava difícil a acumulação de capital conseguida noutras 

                                                                                                                                          
utilizar a dissecação de cadáveres e a permitir às mulheres a obtenção de um diploma (RODRIGUES, 
1992:30). 
69 Influente tratado do jurista holandês Hugo Grotius (1608), onde se defendia a livre utilização do mar, 
inclusivamente para a exploração dos seus «inesgotáveis recursos». 
70 Segundo DENIS (1982), Montchrestien é o criador da expressão, no seu Tratado de Economia Política 
(de 1616), ao afirmar, contra Aristóteles (defensor da independência e da superioridade da vida 
propriamente política), que «(...) não se poderia separar a economia da política sem desmembrar a parte 
principal do todo, e que a ciência de adquirir bens (...) é comum quer às repúblicas quer às famílias» (cit. 
por idem:105). 
71 DENIS (1982:107-198) apresenta a essência da ideologia, resumindo a respectiva «teoria das harmonias 
económicas»: o desenvolvimento da indústria e das exportações, que é para os mercadores o fim a atingir 
(é isso que dá lucros), é o meio para o Estado atingir o seu próprio fim: a abundância em homens e em 
dinheiro; enquanto, reciprocamente, a abundância em homens e em dinheiro, fim para o Estado, é o meio 
que permite desenvolver a indústria e o comércio, isto é, o meio que permite aos mercadores atingirem o 
seu próprio fim». 
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condições. Os empreendimentos mais ambiciosos supunham riscos cada vez maiores e 

só a organização nacional do interesse capitalista parecia garantir a segurança dos 

investimentos. A experiência holandesa do associativismo comercial mostrou os seus 

limites e a filosofia de Hobbes encorajava o absolutismo. As novas condições obrigavam 

aos primeiros exercícios sistemáticos de avaliação das condições sociais e económicas 

(substituindo, com “vantagem racional”, os contributos das antigas Cortes), a fim de 

permitir o respectivo controlo e organização.  

Por um lado, multiplicam-se as estimativas e os cálculos orçamentais e torna-se 

habitual a contabilidade económica actualizada, bem como uma fiscalização 

profissional centralizada72. Sendo a população, na sua dimensão «trabalho», uma 

variável económica, os interesses da economia política revelam-se claramente 

populacionistas (aumentar o número de braços favorece o trabalho barato e a “riqueza 

da nação”).  

Por outro lado, uma certa moral social preconiza medidas para combater os 

«maus hábitos» de preguiça ou ócio, que incluem a manutenção de baixos salários, 

para manter a necessidade do trabalho (dependente) e a assiduidade no mesmo (cf. 

JACCARD, 1974). Inclusivamente, alguns ideólogos eram contrários à educação do 

povo, o que não impedia, no extremo funcionalismo que o contexto permitia, que o 

próprio trabalho infantil fosse visto como «verdadeiramente educativo»73. Entre os 

«hábitos nocivos» relevavam-se os dos consumos supérfluos, em particular quando 

implicassem importações e consequente saída de moeda (metal precioso). 

Apesar dos sucessos do mercantilismo para as maiores potências, do ponto de 

vista da acumulação de riqueza, esse sistema implicou longas disputas e guerras, dos 

meados do século XVII ao século XVIII, incluindo aquelas travadas entre a França e 

Inglaterra. Como em França o absolutismo levou à “canalização” da maior parte da 

riqueza para as despesas da corte e da guerra, crescia o descontentamento da burguesia 

(que financiava e operava no aparelho estatal sem ter poder político), que teve 

expressão no conjunto dos pensadores do Iluminismo francês e na posterior Revolução 

Francesa. 

Na Inglaterra, umas das primeiras consequências pertinentes do absolutismo 

dos Stuart, católicos, em pleno período mercantilista, foi a fuga dos primeiros puritanos 

(calvinistas) para a América (viagem do Mayflower, 1620). Seguiram-se outras seitas 

protestantes, formando comunidades mais ou menos homogéneas no Novo Mundo, 

cujo traço comum era o “forçado” processo de aprendizagem, reconhecendo localmente 

a necessidade do «espírito prático» para a sobrevivência e desenvolvimento num 

contexto de desafios diários (cf. BOORSTIN, 1958). Adiante voltaremos a esta questão, 

decisiva quanto à formação das mais modernas perspectivas de desenvolvimento. 

                                                
72 Por isso, um certo corporativismo interessou à organização do capitalismo mercantil: por exemplo, o 
proteccionismo de Colbert impôs o regime corporativo até aos mesteres que ainda permaneciam livres até 
1673, algo que hoje chamaríamos «sindicato obrigatório» (cf. MATTOS, 1937). 
73 Colbert afirmava que «a ociosidade dos primeiros anos é a fonte das desordens do resto da vida» 
(DENIS, 1982:109). 
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Ainda quanto à Inglaterra, após a guerra civil contra o absolutismo de Carlos I, o 

puritano Cromwell impôs uma curta República (1648), na sequência da qual foi reposta 

a antiga tradição parlamentar. Foi nessa altura que este país erigiu o poder naval e 

militar que permitiu o êxito mercantil e o início do seu imperialismo. Desde então, 

crescem os direitos de expressão e influência das elites no parlamento, em particular 

após a modernização da estrutura governativa na sequência da Revolução Gloriosa 

(1688-89) e do juramento real do Bill or Rights. Neste contexto, as sucessivas 

vantagens obtidas na colonização e no comércio internacional tornavam mais 

interessante para a “união” burguesia-aristocracia um sistema mais flexível e «justo» 

que o mercantilista.  

A filosofia de John Locke veio a responder à nova situação, oferecendo uma 

teoria essencialmente naturalista e empirista, legimadora da lógica liberal, contrária 

aos fundamentos racionalistas ainda em voga. Foi uma das figuras mais marcantes do 

iluminismo inglês (a par de Newton), ao defender que a experiência é a única forma de 

adquirir os conhecimentos e o saber. Isso propiciava a crença optimista do/no 

indivíduo – independentemente das suas condições “de sangue” e de eventual 

predestinação – e nas suas potencialidades para se desenvolver, actuando também 

criativamente na sociedade.  

Embora tenha influenciado Kant, entre outros pensadores, a filosofia política de 

Locke deixou mais directamente marcas em Rousseau – ao defender um contrato social 

– e nos independentistas norte-americanos. As suas propostas específicas sugeriam, 

contudo, uma prática política tolerante, aceitando como suficiente o seu controlo pela 

separação dos poderes legislativo, executivo e judicial, tal como veio a ser defendido por 

Montesquieu. 

No que diz respeito à França, aflorámos atrás alguns factores-chave do 

Iluminismo. Sendo uma evolução do racionalismo, comporta inúmeras propostas de 

“correcção de rumo” face aos exageros propiciados pelo absolutismo. A influência do 

pensamento naturalista inglês foi considerável, se tivermos em conta os contributos de 

pensadores-viajantes como Voltaire74, de Montesquieu, de Condorcet e de Diderot, por 

exemplo.  

No caso de Diderot, a sua contribuição essencial para a Enciclopédia75 foi 

também um “manifesto” para uma revolução cultural que, juntamente com outros 

contributos iluministas, teve reconhecidas repercussões nas revoluções liberais do séc. 

XVIII. A “glorificação” do trabalho manual e a postura anti-esclavagista são exemplos 

de objectos críticos do afrontamento. Porém, numa França em crise social, toda a 

provocação iluminista em prol do progresso humano76 se projectava no sentimento 
                                                
74 Que se inspirou em leituras de Locke e Newton em Inglaterra, tendo mesmo sido um divulgador dos 
trabalhos deste em França. 
75 Ou Dicionário Racional das Ciências, Artes e Ofícios. Inicialmente suposto como uma versão francesa 
da Cyclopaedia inglesa publicada por Ephraim Chambers (1728), baseado na encomenda do livreiro Le 
Breton, revelou-se um trabalho original e mesmo radical, cujo maior alcance foi limitado por subtracções 
censórias.  
76 O pensamento iluminista parte do princípio de que o progresso humano, em todos os seus aspectos, se 
fará progressivamente desde que os indivíduos sejam mais esclarecidos, ou seja, desde que se verifique o 
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popular de insolente “miserabilização” perpetrada pelos que abusavam do fausto, de 

injusto privilégio dos ricos e de sobrecarga dos pobres, sem que se vislumbrassem 

caminhos satisfatórios de correcção.  

Como o pensamento naturalista legitimava a propriedade privada – salvo 

excepções que adiante abordaremos – mesmo a fisiocracia77 de Quesnay, em parte 

contributiva para a Enciclopédia e para a ideologia liberal78, criticando as perversões do 

mercantilismo, não oferecia alternativas essenciais, dada a fraqueza do capitalismo 

agrário francês. Assim, no seio das enormes contradições, a ingenuidade do liberalismo 

fisiocrata (cf. DENIS, 1982:161-187) apenas contribuiu para acentuar as condições que 

despoletaram a Revolução Francesa e a “universalização” da cidadania. 

 

3.3. Paternalismo social e influências utopistas até às revoluções liberais 

Até ao Renascimento, as corporações medievais (guildas nos países germânicos), com 

base nas ideias cristãs de caridade e paternidade para a entreajuda estão na origem das 

posteriores corporações de ajuda mútua, bem como as cooperativas e as sociedades 

mutuárias (DIAZ, 1987:58). 

A par das motivações materialistas para o «desenvolvimento económico» e para 

a expansão europeia, sempre coexistiram outras de carácter espiritual, ligadas às 

crenças e ao questionamento do sentido da acção humana. Depois dos 

«descobrimentos» ibéricos e de Américo Vespucci, o humanismo de Thomas More, 

glorificado por Erasmo e por inúmeros apologistas da alteridade, «fundou uma forma 

de pensamento político e social» (BETHENCOURT, 1998) que, sendo utopista, foi 

indutor de «reflexividade» sobre as situações existentes e encontradas. Grande parte do 

pensamento ensaístico e das propostas para a resolução dos problemas tinham “lugar” 

no domínio da utopia, tal como demonstra MATTELART (1999), através de inúmeras 

contribuições79, que incluem também «distopias», visões cépticas, pessimistas e críticas 

sobre diferentes “projectos”. 

Podemos inferir também que a projecção de condições ideais, a criação de 

cenários de alternativa, através de pensamento criativo e inovador com fins sociais, é 

indutor do desenvolvimento, se e quando encontra receptores que aderem, formando 

                                                                                                                                          
seu progresso intelectual. Ainda hoje, esta componente da ideologia burguesa é generalizadamente aceite, 
ainda mais do que certos fundamentos institucionais da sociedade - a propriedade privada à cabeça. A esta 
maneira de conceber o progresso opõe-se há muito uma outra que vem da Bíblia. É a concepção segundo a 
qual a humanidade passa por idades sucessivas, a última das quais será o Millenium, a era de felicidade 
perfeita prometida ao povo de Deus. 
77 Corrente do liberalismo que coloca a agricultura como fonte essencial de toda a riqueza, devendo 
portanto ser alvo de atenção prioritária, embora sem contrariar o “direito natural”. 
78 É dele a famosa expressão «Laisser faire, laisser passer. Le monde va par lui même». 
79 Indicamos apenas alguns dos exemplos mais sugestivos, para além dos que focaremos adiante: o 
dominicano Campanella escreve em 1602 a sua comunista Cidade do Sol; na Nova Atlântida, publicada 
em 1627, Francis Bacon projecta na utopia as suas reflexões sobre o progresso e a promoção dos saberes; o 
teólogo e educador checo Coménio propõe, em plena Guerra dos Trinta Anos, o uso de uma língua e de 
uma educação universal, dirigidos por uma espécie de “Ministério Internacional” de humanistas e sábios; 
em Oceana (1665) Harrington, propõe um plano de reorganização da sociedade; o Abade de Saint-Pierre 
faz publicar em 1713 o Projecto para tornar perpétua a paz na Europa... 
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uma corrente ou um projecto. Isto porque alimenta o optimismo (automentalização 

positiva), a esperança, o sentido da viabilidade, a preocupação como construtiva pré-

ocupação e, daí, a própria iniciativa.  

Quando essas ideias e reais ou potenciais iniciativas são propensas à 

redistribuição de recursos, tendem a contrariar o quadro de funcionamento dos 

poderes instalados, retirando benefícios aos detentores. Desta forma, é com grande 

naturalidade que se compreende o balanço – materializado nos conflitos e nas suas 

consequências – entre a resistência à mudança de estrutura, mais ou menos repressiva, 

exercida pelos mais beneficiados, e o esforço de reestruturação empreendido pelo 

menos por alguns dos outros. 

Face à nova polarização social que se acentuou desde as primeiras formas de 

desenvolvimento capitalista, a influência humanista e a incidência crítica da Reforma 

Protestante tiveram consequências importantes em termos de reacções com incidência 

na atenção aos pobres e aos desvalidos. Um dos exemplos é apontado por VIEIRA 

(1984) como um dos precursores do serviço social: Juan Luiz Vivés, filósofo espanhol 

humanista e católico, amigo de Erasmo, viveu grande parte da sua vida em Bruges 

(abrangida pelo domínio europeu de Carlos V), onde escreveu em 1526 Da Assistência 

aos Pobres. Nesta obra preconizava a secularização (ou municipalização) da caridade e 

revelava o valor supremo da educação moral e da instrução, demonstrando uma 

“mentalidade administrativa mas profiláctica”. As suas ideias foram bastante 

contestadas pela hierarquia católica, pelos magistrados de Bruges e pelas ordens 

mendicantes, mas tiveram forte repercussão nos Países Baixos e em Inglaterra, tendo 

alguns dos seus aspectos provável influência na Lei dos Pobres que este país adopta em 

1601. 

Vários dos objectivos da Contra-Reforma iam precisamente no sentido de 

demonstrar a “superioridade social” do catolicismo, face à degeneração alegadamente 

induzida pelos protestantes e alguma reconhecida no seio da própria influência papal. 

Assim, para o retorno aos ideais primitivos da Igreja Católica, sob uma forte pressão de 

teólogos jesuítas80, foram definidas várias medidas no Concílio de Trento (segunda 

metade do século XVI), cuja implementação se fez lentamente em vários países 

europeus81, bem como nos novos territórios achados e descobertos. Salientam-se as que 

obrigavam o clero a prestar bom serviço aos fiéis, a qualquer custo, implicando 

considerável mobilidade e esforço de adaptação ao meio, para «defender e proteger a 

fé», através do ensino, mas também para assistência aos mais desfavorecidos. 

Até ao séc. XVIII, o esforço dos missionários católicos e protestantes concorre 

em diferentes continentes, incluindo a Europa82. Fora do Velho Mundo, esses 
                                                
80 Após a experiência pioneira de Inácio de Loyola, quanto à renovação da fé e da motivação apostólica, ao 
fundar a Companhia de Jesus em 1534. Mas outras Companhias foram também mobilizadas, na sequência 
do esforço de antigas Ordens. 
81 Portugal foi o território escolhido para o primeiro ensaio, em 1540, assim como foi também o primeiro 
país onde teve início a primeira expulsão de Jesuítas (1759), já no contexto do Iluminismo. 
82 Tem interesse mencionar aqui a obra de apostolado religioso e social de S. Vicente de Paula, considerada 
uma segunda forma precursora do Serviço Social (VIEIRA, 1984). Iniciada em 1617, sobretudo através da 
organização da Congregação da Missão (Padres Lazaristas), das confrarias femininas e, mais tarde, 
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«mensageiros da fé» levaram e impuseram elementos da cultura europeia, embora com 

matizes diferentes em função das características da religião, do meio cultural receptor e 

das próprias condições pessoais e circunstanciais dos missionários. Na Europa, 

multiplicam-se os colégios, hospitais, seminários e asilos. As misericórdias exercem 

múltiplas funções de protecção social.  

Nas possessões ultramarinas dos países latinos, algumas dessas instituições são 

transpostas e adaptadas. Aí, nem sempre a submissão à fé implica a sujeição aos 

interesses dos colonos. Na América Latina, pelo contrário, a generalidade dos 

convertidos (Índios) é subtraída à servidão ou escravatura, passando a constituir 

comunidades evangelizadas e protegidas pelos missionários (reduções no Paraguai, 

missiones na Argentina, missões no Brasil, pueblos-hospitales no México...)83. 

Restavam os escravos negros, fora do alcance da conversão, numa primeira fase, que só 

pontualmente ou temporariamente conseguiam constituir comunidades independentes, 

na sequência de fugas, como por exemplo os Quilombos e as Repúblicas de 

Mocambeiros (FERRO, 1994). As consequências são múltiplas. As importantes 

excepções aos interesses materialistas e predatórios levaram ao descontentamento e ao 

fim das “comunidades protegidas” quando a “racionalidade armada” tomou o controlo 

territorial correspondente ao exercício do poder político de inspiração laica.  

Uma distinção entre os sujeitos à caridade católica, bem como à subserviência 

paternalista frequentemente associada, e os beneficiados / vítimas da intolerância 

protestante e “divinização do trabalho”, pelo progresso, virá a ter também 

correspondência na forma de adaptação e integração social dos grupos dominados, com 

reflexo nas condições sociais e territoriais contemporâneas84.  

Entre outras contribuições pioneiras sobre a relatividade cultural e sobre a 

condenação da violência colonizadora, face ao «bom selvagem», podemos salientar 

Montaigne (1533-1592), cujos Ensaios questionam fortemente a razão e a justiça dos 

ocidentais, vindo a dar peso aos argumentos de Diderot, dois séculos depois (cf. 

MATTELART, 1998).  

Embora naturalista, este último é também um dos iluministas que não aceita 

como socialmente justa a existência da propriedade privada, tão inerente à ordem 

vigente como ao liberalismo anunciado por Quesnay. Porém, sendo materialista e anti-

religioso, as suas ideias precursoras das darwinistas, alimentadas pela proliferação de 

                                                                                                                                          
também masculinas, encontramos sobretudo uma filosofia de acção caritativa organizada, advogando-se 
mesmo intenções não paternalistas: «a caridade não pode colonizar os miseráveis» (cit. por idem:45).  
83 Foram precursoras as experiências contemporâneas de More (e inspiradas por este) de Bartolomeu de 
Las Casas, em 1520 (costa venezuelana), e do bispo Vasco Quiroga (México), entre 1530 e 1565. No 
entanto, as autoridades espanholas irão recusar-se «a tornar extensivo a todo o território este modelo 
alternativo de colonização sócio-espacial», que deixou testemunhos de «utopia feita realidade» 
(MATTELART, 1999:25). 
84 Este aspecto revela vários testemunhos em WHITE (1999). O conhecimento de outros exemplos ajuda a 
perceber os efeitos diferenciados dos contrastes vincados entre culturas marcadas pelo protestantismo e 
por outras vias religiosas mais tolerantes. Destas últimas, poderíamos pensar nos efeitos históricos da 
herança da tolerância otomana nos Balcãs. Das primeiras, é sugestivo o episódio revelado por MEDEIROS 
(1976) sobre o insucesso de colonos Boers em Angola, incompatibilizados com a cultura local e com a 
“permissividade” das autoridades portuguesas. 
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relatos de admiração pela comunidade dos bens entre os «selvagens» do Novo Mundo, 

levam à perspectiva de que nada seria mais natural que esse regime revelado pelo 

“mundo novo”. O «comunismo naturalista» é então a utopia que também outros 

pensadores defendem, caso de Morelly, cujo Código da Natureza (1755) teve uma 

influência considerável (DENIS, 1982:243).  

Como o naturalismo e o materialismo não conseguiam fornecer propostas 

concretas para uma sociedade alternativa, outras formas de pensar emergem, embora 

ainda inspiradas nas «virtudes» dos povos de além-mar, de que destacamos, em 

primeiro lugar, os ideais humanistas de Jean Jacques Rousseau. Contrariamente a 

outros teóricos reconhecidos, este, embora nascido na pequena burguesia de Genebra, 

cedo se viu privado da família e teve um percurso pessoal difícil. Ainda jovem, 

trabalhou como aprendiz de gravador até encontrar meios de fugir para Paris, onde 

ganhou a vida como criado, ao mesmo tempo que se cultivava e escrevia música85. 

Apesar de tímido, excêntrico (ou rude) e agressivo, a sua fama impôs-se a partir de uma 

obra86 em que contrariava o sentido das ideias então admitidas pelos filósofos. Nela 

afirmava que a evolução das artes e das ciências contribuiu sobretudo para a corrupção 

moral e dos costumes. As obras que se seguiram tiveram em comum a afirmação do 

contraste entre o «homem natural» - virtuoso e livre, de forma interdependente - e o 

homem artificial criado pela sociedade, prisioneiro de relações de desigualdade que se 

perpetuam, afectam ricos e pobres e geram vários vícios.  

Contra o naturalismo social de outros com quem privou (que, querendo ou não, 

favorecia a ideologia liberal87), Rousseau preconizava, no seu Contrato Social, um 

Estado que pudesse garantir a essencial liberdade do indivíduo (liberdade civil, na 

impossibilidade de a liberdade natural subsistir num Estado Social), fazendo com que 

cada pessoa apenas tivesse que obedecer à Lei, ao poder que emanasse da «vontade 

geral» e não de quaisquer particulares. Isto implicaria a existência de uma «igualdade 

moral e legítima», «por convenção e direito» (cit. por ibid.:252).  

No seu artigo Economia Política, que redigiu para a Enciclopédia, Rousseau 

expõe as medidas que acrescentariam à igualdade de poder a “igualdade de riqueza”. 

Aqui, não se mostra demasiado radical mas não deixa de se revelar um precursor do 

ideal socialista, ao sugerir limites à propriedade privada. Não propõe a expropriação 

mas sim restrições ao direito de acumular indefinidamente, bem como a utilização do 

imposto (progressivo) para que a limitação da riqueza permita aliviar a pobreza.  

                                                
85 As suas biografias revelam, entre os vários indicadores das suas dificuldades, os anos de miséria vividos 
com uma criada de estalagem analfabeta, de quem tem cinco filhos, posteriormente entregues à assistência 
pública, por falta de meios para os sustentar. 
86 Discurso sobre as Ciências e as Artes, em resposta à seguinte questão levantada num concurso público 
da Academia de Dijon: O progresso das ciências e das artes contribuiu para um fortalecimento da 
moral?. 
87 O que não significa que todo o naturalismo social fosse favorável a esta ideologia. A principal obra do 
pastor alemão Herder, surgida nos finais do séc. XVIII, ao defender que a história segue um plano natural, 
no qual a liberdade humana pouco pode alterar e apenas de forma transitória, abre caminho aos 
pessimistas de expressão alemã do séc. XIX. 
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No seu conjunto, o idealismo social de Rousseau – apesar de não se opor à 

concepção idealista dos direitos do homem de Locke – mostra-se contraditório e 

passível de influenciar os regimes mais totalitaristas e socialmente paternalistas, ao 

mesmo tempo que toma o indivíduo como «um todo perfeito e solitário» (cit. por 

ibid.:255), ao gosto liberal. Aliás, os seus ideais educativos (principalmente delineados 

na obra Emílio, talvez a que mais escandalizou o meio social da época), sugerem a 

negação do paternalismo, do condicionamento. Ao mesmo tempo evocam o valor do 

sentimento, do coração88, da espontaneidade, vectores naturais especificamente 

humanos que, devidamente estimulados desde cedo, e não coarctados, permitem que a 

criatividade e o desenvolvimento pessoal (endógeno) se indissociem. Anuncia-se aqui, 

de forma precursora, o ideal romântico, que amplia a influência utopista89 e contribui 

significativamente para a nossa concepção de desenvolvimento humano e social, de 

acordo com algumas das tendências actualmente aceites.  

Um pensador directamente influenciado por Rousseau parece ter sido Louis 

Sébastien Mercier, que fez publicar em Amesterdão em 1771 (12 anos após a queima em 

público da Enciclopédia) a obra O Ano 2440. Um sonho como nunca houve. Sobre esta, 

MATTELART (1998:63) escreve: «logo posta à venda em França, a obra é proibida e 

transforma-se em campeã da venda clandestina: vinte e quatro edições até à chegada da 

Revolução». Trata-se de uma utopia que integra a tese evolucionista, já que faz uma 

extrapolação política e social de aspectos seleccionados da época, de forma a mostrar o 

resultado: uma era de paz, essencialmente devido ao “papel histórico” da «vocação 

emancipadora da imprensa» (paradoxalmente, contra o pessimismo de Rousseau neste 

domínio):  

Ela constitui «o mais temível travão ao despotismo». Os mínimos atentados, 
fraquezas ou toleimas dos reis são registados [...] «o mau deve tremer ao ver a 
imprensa que vai propagar até longe a história das suas iniquidades». A revolução 
científica acompanhou a agitação do mundo causada pelos meios de opinião [...] 
«estabeleceu-se a comunicação e a pouco e pouco as ciências voaram de país para 
país, como letras de câmbio». O efeito está à vista. As notícias oriundas dos quatro 
cantos da Terra, de Assunção a Pequim, passando pelo México, Filadélfia e 
Sampetersburgo, relatam o desaparecimento dos sinais de humilhação, da 
opressão e da anarquia. Por toda a parte, a guerra é vista «como uma 
extravagância imbecil e bárbara» [...] Constituída por numerosos reinos que 
conservam a sua soberania, a América federou-se em dois impérios (Mercier 
refere-se de passagem ao modelo da Confederação alemã). [...] De Filadélfia, 
capital da Pensilvânia, fica-se a saber que, neste «canto de terra», «a humanidade, 
a fé, a liberdade, a concórdia, a igualdade se refugiaram há 800 anos». Coberta das 
cidades mais belas e florescentes, oferece ao mundo o «espectáculo de um povo de 
irmãos», graças aos generosos quakers, que foram os primeiros a recusar o 
derramamento de sangue» (idem:64-65). 

Alongámos a transcrição de forma a incluir aspectos que ilustram o conhecimento de 

certas realidades pertinentes do mundo de então, realidades que nos importam como 

antecedentes sociais da matéria estudada. Naturalmente, a influência de Rousseau está 

                                                
88 Que já para Pascal, reconhecido génio da ciência (1623-1662), devia suplantar a razão, num sentido de 
influência social contrário a Descartes e ao subsequente racionalismo. 
89 Não é por acaso que MATTELART (1999) introduz a sua obra de história da utopia com um dos poemas 
de Victor Hugo, extraído de La Légende des siècles, 1883. 
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implícita nos supostos resultados de uma educação emancipatória condizente com a 

leitura crítica de uma imprensa livre. Porém, de acordo com o autor que seguimos, 

Mercier perde a sua capacidade profética – e coerência, acrescentaríamos – em 

particular quanto à sua misoginia revelada na especulada manutenção do papel da 

mulher e das relações entre os sexos. O facto é tanto mais pertinente quanto terá sido 

mais uma influência da racionalidade iluminista (patriarcal) nos políticos da Revolução 

Francesa, limitando a cidadania activa aos detentores de propriedade, o que excluía a 

maioria das mulheres. 

 

3.4. O «desenvolvimento económico» nos caminhos do aprofundamento 

da moral utilitarista  

Em Inglaterra, uma das correntes de pensamento associado à reforma social, nos finais 

do séc. XVIII e inícios do XIX, recebeu o nome de radicalismo filosófico. O seu 

principal expoente, Jeremy Bentham, concebeu um «princípio de utilidade», de acordo 

com o qual o útil deveria substituir o bom para que uma «ciência do homem» pudesse 

substituir inteiramente a moral e a religião. Na altura foi feito um esforço racional 

considerável para «medir o útil» – equiparando a utilidade à medida do balanço entre a 

dor e o prazer, ou “seja”, à felicidade – e reconstruir a economia política, sempre com 

resultados controversos.  

Só no séc. XX surgirão continuadores desta escola através da economia do bem-

estar (cf. DENIS, 1982:229,233). No entanto, o assunto já era estudado por David 

Hume e depois por Adam Smith (de uma forma não “aritmética”), o qual ultrapassa a 

mera concepção mecanicista e utilitarista da sociedade, com a publicação da sua Teoria 

dos Sentimentos Morais (1759). Aqui defende-se que «somos guiados nas nossas 

acções não somente pelo nosso interesse pessoal, mas também pelo juízo que os outros 

emitem sobre as nossas acções, porque a ‘simpatia’ que experimentamos pelos outros 

leva-nos a aceitar o seu julgamento» (idem:190).  

Smith ilustra muitos dos caminhos tortuosos da «utilidade», em função das 

paixões humanas, mostrando perfeita consciência da oposição «entre a justiça social e a 

ordem económica realizada pela acção mecânica dos interesses individuais» (ibid.:191), 

contrariamente ao que sucedia com o pensamento fisiocrata e com o puro utilitarismo. 

Porém, pesando teoricamente os prós e os contras, acabou resignadamente por explicar 

que a liberdade na procura da riqueza (ao alimentar ilusões90) é a condição de todo o 

progresso, sendo as injustiças merecedoras de apreciações relativas, face à realidade 

conhecida.  

                                                
90 «Os prazeres da grandeza e da riqueza ferem a imaginação como algo nobre, grande e belo, que merece 
todos os trabalhos e todas as penas necessárias para o obter. É benéfico que a própria natureza, por assim 
dizer, nos imponha isto; a ilusão que nos dá estimula a industriosa actividade dos homens e mantém-nos 
num movimento contínuo. É essa ilusão que os faz cultivar a terra de tantas maneiras diferentes, construir 
casas em vez de cabanas, fundar cidades imensas, inventar e aperfeiçoar as ciências e as artes (...)» (Smith, 
cit. por ibid.:191-192). 
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O reconhecimento da “autoridade” de Smith nestas afirmações baseia-se na 

complexidade do seu raciocínio, em função de observações criteriosas que buscam a 

objectividade e não escondem as oposições de interesses na sociedade. Mas o que o 

tornou uma referência essencial entre os economistas e políticos, entre os ideólogos do 

progresso pela via capitalista, que ignoraram muitas vezes outros trabalhos, foi a 

fundação da ciência económica moderna com a obra que muitos abreviaram como A 

Riqueza das Nações91.  

Interessa-nos fazer ressaltar que este trabalho, apoiado nas condições de uma 

situação histórica particular, reforça o pensamento optimista comum a toda a 

economia política, ao querer forçar a prevalência do “voluntarismo científico” sobre as 

lições da história. No caso, pretende mostrar que as grandes injustiças do passado – 

incluindo as guerras e a exploração colonial – se associaram a um progresso «não 

natural», porque criava inúmeros obstáculos à «propensão natural» das pessoas para a 

venda ou troca, para a especialização e para o «natural» mercado92: O 

«desenvolvimento económico da América», muito mais rápido e menos «incerto», é 

que era «natural» (DENIS, 1982:218). Desta forma, a Riqueza das Nações – por acaso 

publicada originalmente em 1776, ano em que as colónias inglesas do Novo Mundo 

conquistam a independência – vai contribuir para que os olhos se voltem cada vez mais 

para o «modelo americano», para os resultados da sua Revolução. Ao mesmo tempo, a 

Inglaterra conta com os proveitos da sua Revolução Industrial, em curso.  

O êxito da emancipação americana – uma vitória eivada de moralidade, 

conforme transparece da Declaração de Independência – e o sucesso do progresso 

inglês, a par da crise social e política que, apesar de denunciada, persistia em França, 

levam à Revolução Francesa, em 1789. Esta, por sua vez, tem reflexos noutros países, 

face às promessas de progresso e justiça social que parecia encerrar. Depois da 

considerável influência anglo-americana entre os intelectuais e políticos franceses, é a 

vez da própria Inglaterra receber alguma inspiração significativa do Continente e da 

América93, quanto às ideias políticas incidentes na justiça social.  

De facto, a pobreza apresentava-se um problema crescente, de tal modo que um 

«social-utilitarista» como William Godwin, entusiasmado com o pensamento filosófico 

francês que mais se repercutiu na Revolução, deduz conclusões contrárias das teses 

liberais de Smith e consegue que em 1795 seja aprovada uma lei inglesa com maior 

alcance assistencialista que a antiga Lei dos Pobres. Mas os interesses liberais acabam 

por contrariar essencialmente este tipo de incidência, para o que contribuem as teses 

                                                
91 Inquérito sobre a natureza e a causa da riqueza das nações. 
92 Ao contrário do que vieram a defender autores como Karl Polanyi (1944), apoiado em Pirenne, Weber, 
Malinovski, Thurnwald, entre outros, quando mostrou que a instituição do mercado, sendo antiga, apenas 
teve um papel secundário na vida económica das diferentes civilizações. Só o comércio de longo curso, 
ampliado pelo mercantilismo, deu origem aos «naturais» mercados concorrenciais (mais que encontros 
para as trocas complementares) a que se refere Smith (ADDA, 1997). Cf. adiante a perspectiva de Braudel, 
em VERSCHAVE (1994). 
93 Em alguns casos, de forma simultânea, dadas as relações de colaboração (anti-inglesas, muitas vezes) 
entre franceses e norte-americanos, de que é exemplo a dupla Condorcet e Thomas Paine (cuja obra O 
Senso Comum foi um manifesto de revolta com argumentos britânicos). 
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do puritano Malthus, em apoio às de Smith94, «demonstrando que a tendência para o 

superpovoamento, inerente à espécie humana, exige a desigualdade e proíbe o 

reconhecimento do direito à assistência» (DENIS, 1982:308). Neste domínio, o quacre 

David Ricardo, embora muito mais objectivo95, não irá discordar e os seus trabalhos 

irão aperfeiçoar as análises de Smith, ao ter em conta as condições da evolução 

industrial que satisfazem a expansão económica inglesa.  

Na prática, as consequências éticas do puritanismo inglês96 incluem o 

agravamento das condições de vida da maioria da população, pois a sua moral 

económica era favorável aos que sentiam meios para a autovalorização material, mas 

castigadora para os que falhavam. Com efeito, neste contexto, a pobreza passou a ser 

um «pecado condenável» – logo, também, auto-condenável97 – na medida em que seria 

consequência da preguiça ou de outros vícios. Noutra perspectiva, para o inspirado (e 

inspirador) escritor aristocrata Edmund Burke, contemporâneo de Smith e avesso à 

Revolução Francesa, a pobreza era muitíssimo natural (comportava uma certa 

«beleza») e seria «até um crime» querer acabar com ela. As suas ideias naturalistas 

mas pré-românticas defendiam um pluralismo que mais beneficiava o statu quo. Como 

este, todos os críticos da Revolução Francesa fazem pontaria àqueles que querem ser 

mais sábios que a natureza ou que querem negar a «providência divina». 

As contradições crescentes entre as condições sociais e as ideias dos pensadores 

liberais dão origem à multiplicação de posições críticas ao longo do século XIX. Antes 

de focarmos os críticos mais radicais do liberalismo, merece atenção a figura de John 

Stuart Mill, pelas suas contribuições para o progresso social, incluindo a reivindicação 

da «igualdade social dos sexos», tanto pela via parlamentar como por obras que 

fizeram repensar o liberalismo e a ética utilitarista.  

Nos seus Princípios de Economia Política, publicada no mesmo ano do 

Manifesto Comunista de Marx e Engels (1848), Mill tenta uma síntese da economia 

clássica, modificando contudo os respectivos fundamentos ideológicos (MURTEIRA, 

1990). Com efeito, ele rejeita as premissas de interpretação meramente quantitativa das 

satisfações individuais98, pois reconhece que estas dependem de aspectos quantitativos 

e qualitativos, havendo diferentes ordens de prazer ou satisfação: «mais vale ser um 

Sócrates insatisfeito que um tolo satisfeito» (cit. por idem:89). Ora a «riqueza das 

                                                
94 A origem escocesa destes economistas não deixa de lembrar a provável influência da cultura escocesa, 
em que o controlo político de inspiração calvinista nunca permitiu uma Lei dos Pobres, como em 
Inglaterra (cf. HOBSBAWM, 1969, vol.2:198). 
95 Ou talvez por isso mesmo, pois nas suas análises o trabalhador significa «trabalho». 
96 Ultrapassando alguma moderação de princípios do Calvinismo, «o puritanismo inglês reconcilia, 
identifica até, o espírito de iniciativa e a vida moral, o lucro e a graça, o investimento e o ascetismo, a 
riqueza e a santidade» (TOUCHARD, 1959:110). «O ganho comercial é um presente de Deus, o lucro é o 
testemunho temporal da graça; o puritano é o asceta prático que conquista as suas vitórias não no claustro, 
mas no campo de batalha, no escritório, no mercado» (R. H. Tawney, cit. por idem). 
97 Num dos seus mais importantes trabalhos, DURKHEIM (1982) associa mesmo o suicídio à natureza do 
sistema religioso protestante e da respectiva moral, ao permitir o abandono dos indivíduos aos 
julgamentos particulares, acima de princípios mais abrangentes (como os que dominam o catolicismo), o 
que potencia a desintegração ou exclusão. 
98 Contra as ideias do seu pai, James Mill, conceituado filósofo e economista utilitarista, seguidor de Hume 
mas também de Bentham. 
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nações» parecia conduzir ao predomínio de «uma ordem inferior de satisfação 

humana», pelo que a «lei do decréscimo das taxas de lucro» seria vantajosa ao induzir a 

estagnação do sistema económico, indutora da substituição das «motivações grosseiras 

do enriquecimento por outras mais nobres, associadas ao progresso moral, espiritual e 

cultural da pessoa humana» (cit. por idem:90)99.  

As suas ideias sobre educação (incluindo a de adultos) apontavam para o 

desenvolvimento da razão e da responsabilidade num contexto de democracia 

representativa (cf. JARVIS, 1993:73-79). Embora defendesse as liberdades do 

indivíduo, Mill via o regime de propriedade privada como «provisório» e sujeito a 

correcções e regulamentações, assim como se mostrava neo-malthusiano (não 

puritano) e preconizava formas de cooperação capital-trabalho. 

Quanto às primeiras ideias propriamente anti-liberais do século XIX podem 

agrupar-se, segundo DENIS (1982), em vários tipos de socialismo: «ricardiano»100; 

«tecnocrático», de Saint-Simon; «associacionista», de Owen (influenciado por Godwin) 

e Fourier, e ainda o de Proudhon. Interessa-nos fazer, seguidamente, algumas 

referências essenciais às ideias e práticas de alguns destes e de outros que Marx e 

Engels vieram a classificar como «socialistas utópicos»101. 

 

3.5. Algumas ideias e espaços de desenvolvimento da utopia após as 

revoluções liberais. 

Assim como em Inglaterra a “conquista da liberdade” apenas beneficiava alguns, 

também em França a sua Revolução, uma combinação de racionalismo iluminista e de 

ideais liberais, não deixou de impor um conjunto de limitações às liberdades dos 

indivíduos. Inclusivamente, antigos interesses associacionistas (tudo o que pudesse 

lembrar as corporações) não eram vistos como legítimos, na qualidade de vias 

intermediárias entre o indivíduo e a nação102. Ao mesmo tempo, Paris fervilhava de vida 

intelectual, em confronto com a miséria operária. Foi este contexto que abriu a 

oportunidade a ideias pertinentes de políticas e sociedades alternativas, em que reinaria 

a cooperação, como por exemplo as do conde Saint-Simon103.  

Crente numa paz europeia alimentada pelo exercício do poder dos mais 

instruídos, da ciência e da indústria, Saint-Simon quis opor ao liberalismo o 

industrialismo, sistema tecnocrático e de redistribuição estatal centralizada, em que se 

                                                
99 Naturalmente que isto levaria ao fim do capitalismo e não ao «capitalismo estacionário» de Mill, tal 
como foi demonstrado por Marx e por Keynes (DENIS, 1982:502). 
100 Os autores que, «na primeira metade do séc. XIX, utilizam as teses fundamentais da economia política 
clássica para atacar a doutrina liberal», com destaque para o suiço Sismondi, os britânicos Charles Hall, T. 
Hogdskin, J. Grey e W. Thompson, o americano John Francis Bray e os alemães K. Rodbertus (que chegou 
a ser ministro do rei da Prússia) e Karl Marlo (pseudónimo de G. Winkelblech) (cf. idem:389-395). 
101 Para um entendimento alargado das concepções de «socialismo», cf. por ex. Lima VAZ (1975), Jorge 
MIRANDA (1975) e Sousa FRANCO (1975). 
102 Só na transição do séc. XIX para o XX virão a ser autorizadas em França várias liberdades de 
associação, que excluem, contudo (Lei de 1901), as congregações religiosas (REBÉRIOUX, 2000). 
103 Francês que lutou pela independência dos EUA e depois apoiou a Revolução Francesa, na sequência da 
qual prescindiu do seu título nobiliárquico. 
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eliminariam os parasitismos e se afirmaria uma “cultura de trabalho”, construtora da 

«fraternidade universal dos homens» (MATTELART, 1998). Releva-se apenas aqui que, 

por um lado, influenciou Comte, no início, e criou uma doutrina com vários seguidores 

que propagam a fé no progresso civilizacional através do triunfo da inteligência aplicada 

nas técnicas e na organização humana (que implicaria a «escola de massas»), contra os 

antagonismos. Por outro lado, contribuiu para o movimento romântico, tal como 

outros utopistas. 

Mas o contexto francês precisaria do sucesso napoleónico para alguma hipótese 

de credibilidade dos sonhos de Saint-Simon. Outros projectos, contrários em alguns 

aspectos, tiveram maior influência prática, ainda que geralmente posterior à vida dos 

autores. No caso de Fourier, considerado por SANTOS (1994:242) «o grande pensador 

da utopia», reconhecedor da influência «reducionista» da «seita» dos economistas, não 

deixou de apresentar, contudo, uma concepção materialista do homem e várias ideias 

positivistas, querendo estender ao mundo moral uma Lei como a de Newton. Na via 

para um estádio da «harmonia», sucessora da fase de «civilização»104, inventou o 

falanstério, associação de trabalho e de vida em que se anulava a subordinação do 

«sexo afectivo» e onde a repartição dos bens se faria segundo o trabalho entregue, o 

capital empregue e o talento.  

Com profunda aversão ao industrialismo, tanto o existente como o imaginado 

por Saint-Simon, Fourier desenvolve as suas propostas práticas (centradas em meio 

rural) na obra Tratado da Associação Doméstica Agrícola, que destacamos entre 

muitas outras. Autodidacta e contemplador de mapas, muita da sua imaginação – 

aplicada a diferentes escalas – poderia inspirar “técnicos de gabinete” orientados para o 

ordenamento social e territorial. Entre as múltiplas influências fourieristas, 

mencionam-se a criação de um falanstério no Texas em 1855 e o Familistério de Guise 

(Norte de França, 1859), que se transforma em cooperativa de produção em 1880 (cf. 

MATTELART, 1998:128-139; DENIS, 1982:369-373). 

Pierre Proudhon (1809-1865), crítico radical da propriedade privada105 e 

precursor do anarquismo individualista, merece para vários autores um lugar à parte, 

dada a sua influência no movimento socialista, em rivalidade com Marx106. Critica o 

«irrealismo» das «seitas socialistas» e as “utopias-sistemas” que o antecederam, bem 

como as suas contemporâneas. Contrapõe a criação do «equilíbrio económico», para a 

paz e funcionalidade social através da anarquia, «forma de governo, ou Constituição, 

em que a consciência pública e privada, formada pelo desenvolvimento da ciência e do 

direito, é por si só suficiente para a manutenção da ordem e para a garantia de todas as 

liberdades» (cit. por MATTELART, 1998:146).  

                                                
104 A do seu tempo, considerando-a na sucessão da não-sociedade, selvajaria e patriarcado. 
105 No sentido em que a vê como uma realidade paradoxal, pois «garante a liberdade do indivíduo contra a 
dominação da sociedade» mas, por outro lado, constitui fonte de despotismo (DENIS, 1982:400). 
106 Inclusivamente, pela influência noutro famoso rival de Marx, Bakunine. Este virá mesmo a liderar 
movimentos de insurrectos, pela anarquia (caso do levantamento popular de Lyon em 1870). 
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Assim, segundo Proudhon, o Estado-Nação desapareceria (contrário à paz), 

passando a sociedade a ser organizada de baixo para cima, por livre associação, 

mediante «um contrato próximo daquele que rege as relações comerciais», construindo 

uma «economia baseada no princípio da mutualidade e num sistema político 

federalista», desde que cada unidade conserve a sua autonomia107.  

Muitas das propostas de Proudhon, embora bastante avançadas, carecem de 

coerência (mesmo após considerável evolução e adaptação), pois tenta conciliar 

posições ultra-liberais com a defesa da justiça social sob o primado do direito, 

ignorando certas características fundamentais do sistema capitalista que Marx 

identifica (DENIS, 1982:404). 

Entre os muitos autores franceses108, cabe ainda referir o cooperativista Louis 

Blanc, em oposição ao ideal de Proudhon, que concebeu em 1839 uma sociedade 

renovada a partir da criação de cooperativas, ficando o Estado responsável pela 

generalização do sistema para o conjunto da produção. 

Em Inglaterra, a figura de Robert Owen (1771-1858) é reconhecidamente a mais 

influente, não tendo as suas ideias e práticas sido ignoradas pelos pensadores franceses 

atrás focados, nem por outros. Moralista rigorosamente laico, de origens humildes, 

crente no indivíduo como produto do meio e sujeito ao progresso, Owen foi talvez o 

mais realizador dos pensadores utopistas da reforma social, pois procurava conciliar a 

teoria e a prática, de forma persistente. Para isso doutrinou convictamente a 

necessidade essencial da cooperação, contra o individualismo vigente, ao mesmo tempo 

que efectuava experiências sociais e empresariais muito avançadas que cruzaram os 

domínios da organização, da gestão e da educação.  

Owen apenas teve alguma aceitação social directa – face a alguns sucessos na 

melhoria das condições dos trabalhadores – enquanto o seu trabalho de valorização das 

pessoas era percebido como fruto de motivação filantrópica. Desde que imputou à 

propriedade privada (bem como à religião e à forma corrente do matrimónio) a origem 

do egoísmo e da falta de mentalidade comunitária, os seus planos de aldeias 

cooperativas começam a sofrer rejeição sistemática (cf. CERRONI, 1966). Por outro 

lado, um certo paternalismo que o caracterizava109 levou provavelmente ao insucesso de 

uma colónia pioneira que fundou nos EUA (New Harmony), na sequência do regresso 

do fundador à Europa.  

                                                
107 A seguinte transcrição de uma leitura do autor citado (idem:147) é bastante sugestiva: Será o fim do 
«ser governado» e da litania dos seus atributos negativos: guardado à vista, inspeccionado, espiado, 
dirigido, legislado, regulamentado, confinado, doutrinado, pregado, controlado, avaliado, apreciado, 
cesurado, comandado, anotado, registado, recenseado, tarifado, selado, medido, cotado, quotizado, 
patenteado, licenciado, autorizado, apostilado, admoestado, impedido, reformado, rectificado, 
corrigido, resgatado, explorado, monopolizado, extorquido, pressionado, mistificado, roubado, 
reprimido, perseguido, brutalizado, espancado, desarmado, manietado, aprisionado, fuzilado, 
metralhado, julgado, condenado, deportado, sacrificado... 
108 Para além dos que aqui se referem, MATTELART (1999:140-...) dá relevo aos trabalhos sobre ideais 
socialistas de Pierre Leroux (1838 e 1840), Étienne Cabet (1840), Victor Considérant (1840) e Flora 
Tristan (1843). 
109 Talvez inerente à sua pressa em obter resultados, face à morosidade da mudança de mentalidades e ao 
contexto social desfavorável. 
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Nem este desaire, nem outros que se seguiram, desmotivaram Owen, pelo que 

fez implementar sucessivas modalidades pioneiras do movimento cooperativo e 

sindical, normalmente vencidas pelas solicitações inerentes à ética individualista e 

oportunista prevalecente. São exemplos: 1) cooperativas de consumo cujos dividendos 

seriam investidos na “comunitarização”; 2) armazéns de troca de trabalho, usando 

“vales de trabalho” (em função do nº de horas incorporadas) em vez da moeda; 3) a 

«associação de todas as classes da nação», que realiza experiências de cooperação 

integral de 1840 a 1844. Apenas permaneceram as suas influências no movimento 

sindical inglês (mais fortes que as de Marx) e a “lição prática” dos «Equitativos 

pioneiros de Rochdale», considerado o ponto de partida do movimento cooperativo 

inglês. 

Interessa ainda mencionar os ideais anarquistas de dois geógrafos que 

conheceram bem a prisão e o exílio: Pëtr Kropotkine e Elisée Reclus. O primeiro foi um 

aristocrata russo (1842-1921), cuja principal obra – A conquista do pão (cf. 

KROPOTKINE, 1910) – revela pensamentos próximos dos de Bakunine (ex: o valor 

regenerador da destruição). Designa a sua doutrina de anarquismo-comunismo, pois 

rejeita as posições anarquistas mais anti-organizativas. Ao mesmo tempo, tal como 

Proudhon, confia no potencial descentralizador da tecnologia. Porém, enquanto este 

pensava no caminho-de-ferro, Kropotkine antevê o facto de a electricidade propiciar a 

dispersão das fábricas, tornando dispensável a concentração da actividade em certas 

unidades de grande dimensão e em certos locais110. Outro aspecto importante liga-o 

directamente ao pensamento de Reclus, com quem conviveu. Ambos bons 

conhecedores da obra de Darwin, contestam vivamente a interpretação da teoria 

darwiniana que apenas retem a competição e a luta pela vida (ao encontro das ideias 

liberais).  

Com a obra Ajuda Mútua: um Factor de Evolução, Kropotkine responde a um 

artigo de Thomas H. Huxley (Manifesto da Luta pela Existência, 1888), acusando-o de 

esconder a vertente darwiniana da lei da «ajuda mútua» (ou, se quisermos, 

«entreajuda» ou «suporte mútuo»). Para ele, esta lei também explicará em grande 

parte a história da humanidade, sendo muito ignorada pelos historiadores «porque 

nunca se preocuparam com a gente miúda, pelo que «a história popular continua por 

fazer» (cit. por MATTELART, 1998:172).  

Contra a divisão que a economia política favoreceria, Kropotkine reclama uma 

«sociedade de trabalho integrado», o fim do «logro de nações especializadas na 

produção agrícola ou manufacturada» e da «não-utilização das capacidades e das 

necessidades locais». Para isso propunha «uma simbiose entre a indústria 

                                                
110 A este respeito, MATTELART (1998:172-173) mostra-nos a apologia da obra Campos, Fábricas e 
Oficinas (1899) por parte de Lewis Mumford. Este, em A Cidade na História, evoca a capacidade 
premonitória de Kropotkine quanto à «flexibilidade e a adaptabilidade da comunicação eléctrica e da 
energia eléctrica, a par das possibilidades dos métodos intensivos da cultura biodinâmica», que «lançavam 
as bases dum desenvolvimento urbano mais descentralizado em pequenas unidades, que reage ao contacto 
humano directo, e que beneficia ao mesmo tempo das vantagens da cidade e do campo». MATTELART 
acrescenta ainda a inspiração dos defensores da arquitectura «orgânica», como Frank Lloyd Wright, na 
visão de Kropotkine (idem:173). Vide tb. FRIEDMANN e WEAVER (1979). 
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transformadora e a agricultura (...), entre o trabalho intelectual e manual, entre o 

cientista e o artesão (...), entre a cidade e o campo e, finalmente, uma ‘educação 

integral’ ou ‘completa’» (idem:173-174). 

Reclus, girondino de família protestante, enviado para Berlim para estudar 

teologia, preferiu aí as aulas de Carl Ritter e Alexander von Humboldt. Apenas com 

vinte anos, vai para Paris onde intervem na revolução de 1848, que proclama a II 

República. Após o golpe de Estado de 1851 abandona a França, viaja por vários países, 

incluindo da América do Norte e do Sul, só voltando a Paris em 1858. Estabelece 

relações de amizade com Bakunine, filia-se na I Internacional (Comunista) e participa 

activamente nos acontecimentos da Comuna de Paris (1870)111, cujo insucesso dita uma 

deportação, só comutada em exílio na sequência de uma campanha internacional 

encabeçada por Darwin e H. Spencer.  

Em Genebra, onde inicia a publicação da Nova Geografia Universal: a terra e 

os homens (obra de 20 volumes), Reclus conheceu Kropotkine e funda, com ele, a 

revista O Revoltado, que o consagra como geógrafo anarquista. Uma amnistia permite-

lhe regressar a Paris em 1879. Como exemplo da sua acção ideológica e “catalisadora” 

do movimento anarquista, FREIRE (1987) refere a importância que tiveram as viagens 

de Reclus a Portugal nos anos 1880, ao contribuir para acelerar a separação orgânica 

entre sociais-democratas e anarquistas e, daí, para a individualização destes últimos 

nas componentes ideológica, reivindicativa e cultural. 

Desde 1897 até à sua morte (1905) leccionou na Universidade Nova de Bruxelas, 

período em que teve início a publicação de O Homem e a Terra, em seis volumes, a 

obra que mais nos importa. Simultaneamente imerso nos movimentos romântico, 

racionalista e evolucionista da época (tal como Kropotkine, entre outros), os seus ideais 

de valorização humana passavam pelo potencial educativo da geografia, supondo que 

seria o conhecimento das relações homem-meio que poderia libertar cada indivíduo – 

tomada de consciência da necessidade de equilíbrio entre o homem e o seu meio para 

alcançar a justiça e a liberdade – no caminho para a libertação colectiva (ASCÓN et al., 

1980; UNWIN, 1992).  

 

3.6. O pensamento alemão até Karl Marx e a formação das atitudes para o 

desenvolvimento social 

Na Alemanha do século XVIII, tanto o iluminismo como a influência liberal (efeitos das 

revoluções inglesa, americana e francesa) se fizeram sentir de uma forma bastante 

particular e atenuada, devido a vários factores de inibição da crítica institucional. Entre 

eles contam-se: a influência luterana, a divisão política dos países alemães, uma 

prevalência social pré-capitalista e uma burguesia bastante funcionalizada. Desta 

forma, «o despotismo político iluminado utilizava e captava perfeitamente em proveito 

dos monarcas a reivindicação bastante anódina da Aufklärung [filosofia das luzes] a 

                                                
111 Enquanto funcionou a autonomia insurrecta, Reclus foi incumbido de reorganizar a Biblioteca Nacional. 
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favor de um governo esclarecido pela razão na procura da harmoniosa felicidade dos 

povos» (TOUCHARD, 1970:50). 

Neste contexto social e cultural, não pôde a experiência social ser a principal 

inspiração das reflexões e trabalhos em prol da emancipação dos indivíduos consonante 

com o progresso social. Isto favoreceu a afirmação do pensamento idealista, negando 

geralmente o naturalismo social mais afecto à ideologia liberal, num processo que 

tendeu para o reforço da cultura e da identidade alemã112. 

Kant deu talvez o primeiro contributo essencial, por um lado, pela via de uma 

forte preocupação pela primazia da ética: «a universalidade da moral implica a 

igualdade de todos os indivíduos na sua qualidade de sujeitos morais»; a autonomia de 

cada pessoa implica a sua dignificação, donde o merecimento da liberdade política; os 

fins têm precedência sobre os meios (mas o seu «político» é moral e não 

maquiavélico113); a colonização é condenável; o federalismo é vantajoso (idem:53). Na 

sua filosofia do direito, aceitando embora a distinção entre cidadania activa e passiva 

das constituições liberais, introduziu o conceito de sociedade aberta, de acordo com o 

qual reivindicava a possibilidade de ascensão da condição de cidadão passivo para a de 

activo114. Por outro lado, admitiu «de modo resoluto o primado da prática sobre a 

teoria, insistindo no factor decisivo que constitui o trabalho prático do homem» na 

«progressão da humanidade para a sua humanização» (ibid.).  

Fichte (1762-1814) foi fortemente influenciado por Kant e partilha com ele um 

certo idealismo moral e algumas das influências de Rousseau, mas orienta-se de forma 

mais directa para o reforço da identidade alemã denotando, em diferentes obras e 

intervenções, um espírito nacionalista, metafísico, religioso e místico, romântico e 

pedagógico115. É também o primeiro filósofo que se propõe mostrar com precisão como 

a sociedade deve ser organizada para que cada pessoa possa «viver dos frutos do seu 

trabalho», partindo da sua defesa do direito à vida e da respectiva via instrumental: um 

governo cuja racionalidade conduzisse a esse fim (DENIS, 1982:281). Num contexto de 

reacção ao mercantilismo e ao liberalismo, a obra O Estado Comercial Fechado 

antecipa muitas das análises hoje aceites sobre o processo de «subdesenvolvimento» e 

representa um esforço conceptual para um modelo socialista de economia planificada. 

Mas noutros trabalhos prevê mesmo o fim do Estado, uma vez realizada a sua função 

de preparação da verdadeira moralidade, justiça e liberdade (idem:282-299). 

                                                
112 Lembremos que não é por acaso que a própria geografia, como ciência, irá surgir na Alemanha (com 
Humboldt, Ritter e Ratzel), e não noutro país.  
113 MOREIRA (2001:38) lembra a distinção entre a moral de convicção, «tributária do imperativo 
categórico de Kant», na tradição luterana de recusa do sacrifício dos valores essenciais, e a moral de 
responsabilidade, a maquiavélica, que segue a regra de que os fins justificam os meios. 
114 As constituições liberais consignavam a cidadania activa como a dos cidadãos com independência 
económica, os que podiam participar no Poder, em oposição à passiva, que incluía a generalidade dos 
empregados por conta de outrem, os menores e as mulheres. A contribuição de Kant virá a ser decisiva no 
pensamento e na acção política, como reconheceu J. Stuart Mill, vindo mesmo a alimentar as ideias deste e 
as ideologias revolucionárias, como as da igualdade das condições de cidadania e o sufrágio universal 
(MOREIRA, 2001:27-28). 
115 Na sequência das anexações napoleónicas, ficou conhecida a exclamação: «Perdemos tudo, mas resta-
nos a educação» (TOUCHARD, 1959:55). 
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Ao contrário dos teóricos do idealismo moral, a filosofia de Hegel caracteriza-se 

pelo idealismo histórico, tomando a História como a «união da Liberdade e da 

Necessidade»116, o que torna racionais todas as contradições existentes. Como «todo o 

real é racional», a história é a condição determinante do desenvolvimento (do Ser e do 

pensamento) e este processa-se pela superação das contradições – tese e antítese – 

dando lugar à síntese. Esta última pode ser uma nova tese, sujeita à sua antinomia, 

segundo a lei dialéctica, por ser apenas uma razão constituinte (cf. TOUCHARD, 

1959:60).  

A dialéctica hegeliana não deixa de ser optimista, ao ver o determinismo 

histórico como a marcha para a liberdade, embora isso possa implicar qualquer forma 

de superação dos conflitos (incluindo a mais extrema violência). Trata-se do exercício 

da verdadeira liberdade humana no seio do Estado, que é o «espírito humano tornado 

objectivo», palco do jogo dos interesses particulares, de espíritos não puros. 

Personalidade complexa, Hegel tanto se opõe aos economistas liberais, que tratam o 

homem como qualquer ser natural, como aos pensadores socialistas que o 

antecederam, ao negarem o lado natural do homem (DENIS, 1982:408-414). 

A influência de Hegel é profunda e irá inspirar os «pensadores do historicismo» 

e doutrinários da primazia da dimensão política e cultural em relação à económica. Ele 

“une” dialecticamente a oposição entre cidadania (em relação a uma nação histórica 

concreta, um «Volk») e sociedade civil, assente no interesse particular (TOURAINE, 

1992).  

O pensamento político e económico de Karl Marx realiza uma integração de 

numerosas contribuições, mas procura afastar-se sistematicamente de todas elas, como 

as teorias que ele considera “moralistas” (ex: liberais e kantianas), ingénuas (socialismo 

utópico) ou impotentes / “sem saída” (Rousseau e Hegel, por ex.) criticando-as, na 

medida em que procura «a ciência social da acção» (idem:102). Assim, depois das suas 

tentativas fracassadas para induzir reformas sociais na Prússia (juntamente com os 

jovens hegelianos), apela constantemente ao «humanismo positivo» que nascerá da 

«aniquilação da determinação alienada do mundo objectivo» (ibid:101).  

Esta ideia traduz-se, para Marx, no previsto afundamento do capitalismo sob as 

suas próprias contradições, dando lugar ao regime socialista. Com a apropriação 

colectiva, o trabalho perde o seu carácter escravizante e embrutecedor (a pior 

consequência da alienação) e converte-se numa necessidade vital e gratificante para o 

homem. Então, cada qual contribuirá para a sociedade na medida das suas 

possibilidades: «de cada um segundo as suas capacidades, a cada um segundo as suas 

necessidades». 

Trata-se de uma inversão do idealismo histórico de Hegel, ao colocar a evolução 

histórica como economicamente determinada, o que parece revelar influência das teses 

                                                
116 A evolução do Espírito depende da necessidade, «enquanto que aquilo que se passa na consciente 
vontade do homem, designadamente o que respeita aos seus interesses, pertence ao domínio da 
liberdade», mas esta não significa poder para alterar o curso da História (MOREIRA, 2001:39). 
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evolucionistas de Charles Darwin. Como «sociólogo da industrialização», revolta-se 

com as observadas condições degradantes do operariado e torna-se também militante 

político, embora a sua acção seja contida pelo seu maior apelo «à natureza do que à 

acção social como força capaz de ultrapassar as contradições da sociedade de classes», 

de acordo com o «sentido do materialismo histórico exposto na Ideologia Alemã» 

(ibid.:103).  

Para fundamentar a sua doutrinação do «socialismo científico», Marx constroi 

aquela que será talvez a mais profunda análise do sistema capitalista, O Capital, numa 

colaboração com Engels, que o pôde ajudar de múltiplas formas, sendo 

simultaneamente um rico patrão da indústria e filósofo comunista.  

As concepções marxistas terão uma forte e penetrante influência em quase todo 

o século XX, ao alimentar inúmeras análises materialistas, interpretações e adaptações 

revisionistas, ao dar “suporte moral” aos activistas da «luta de classes»: forçando a 

várias reformas, através da pressão sindical e da luta partidária em regimes 

parlamentares e ao inspirar regimes políticos totalitaristas117 fixados na eliminação das 

relações de produção capitalista, passando pela apropriação colectiva dos recursos 

(GIDDENS, 1972; DENIS, 1982). Mas o impacte das ideias marxistas também se sente 

na reacção de muitos pensadores influentes, entre os quais os economistas 

neoclássicos, que irão seguir vias positivistas, temendo e rejeitando a economia 

marxista (bem como alguns pressupostos “inconvenientes” da clássica)118, incluindo 

componentes analíticas que seriam úteis (DENIS, 1982:51).  

 

3.7. Predisposições para o desenvolvimento do capitalismo segundo os 

estudos de Max Weber 

Max Weber, considerado como Marx e Durkheim um dos fundadores da sociologia 
moderna, tem uma linha de evolução intelectual consideravelmente enraizada na 
cultura alemã e enformada por diversas correntes de pensamento. Ao contrário de 
Marx, não poderemos dizer que ele induziu a acção social directa. Mas teremos de 
considerar que o seu esforço de relativização dos factores históricos de 
desenvolvimento social e humano puderam alimentar uma via institucionalista119 para o 
progresso e regulação social do bem-estar económico e social (cf. MOREIRA, 2001:59-
60). Por outro lado, ele afirma que «as ciências sociais (...) radicam num interesse pelos 
problemas práticos, e no desejo de pôr em prática mudanças sociais desejáveis» 
(GIDDENS, 1972:225).  

                                                
117 Em particular, através de obras conhecidas após a sua morte. Uma delas, apoiada no estudo das 
condições da Alemanha, país então «atrasado» (condições opostas às da Inglaterra que inspiraram o 
pensamento anterior), preconiza uma estratégia particular que passa pela revolução, ditadura do 
proletariado e as fases de acesso ao comunismo. Foi a linha logo desenvolvida por Lenine, aplicando-a à 
Rússia (cf. GIDDENS, 1972). 
118 A via positivista transforma a economia política em economia, alimentando a ideologia que pretende 
combater os “enviesamentos morais e ideológicos” da análise da acção humana. 
119 Correspondente a uma terceira matriz de condicionamento ideológico do desenvolvimento social, para 
além das matrizes marxista e liberal, segundo MOREIRA (2001). 
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Nas linhas que se seguem procuraremos sintetizar o essencial da sua 
contribuição – seguindo principalmente o próprio WEBER (1905) e o estudo de 
GIDDENS (1972) sobre as diferentes obras desse autor120 – para mostrar a 
originalidade da via ocidental para o «progresso» (em torno da evolução do 
capitalismo), de forma complementar à que temos exposto.  

No seu estudo fundamental sobre o desenvolvimento da ética capitalista (1904-
05), Weber considera a importância do jogo do contexto económico, cultural e 
organizativo com os aspectos psicológicos dos indivíduos. Procura demonstrar que 
várias formas de «avareza egoísta», de «ganância» e de exploração de outrem para o 
enriquecimento nada têm a ver com o capitalismo moderno (de origem europeia), 
existindo praticamente em todas as sociedades. O que caracteriza o capitalismo 
moderno será «uma combinação original da dedicação à actividade lucrativa mediante 
métodos económicos legítimos, com a não-utilização desse rendimento na prossecução 
de prazeres pessoais. Essa atitude radica na convicção de que a eficiência no 
desempenho de uma actividade profissional livremente escolhida constitui um dever e 
uma virtude».  

Trata-se de uma «vocação»121 que, embora conceptualmente introduzida pelo 
luteranismo, só com as seitas do protestantismo ascético supera o espírito tradicional 
(GIDDENS, 1972:210-216). Com estas, que pregam a predestinação e não-
remissibilidade do pecado, propaga-se a atitude negativa «em relação a todos os 
elementos emocionais da cultura e da religião, dado que estes em nada contribuem para 
a salvação (...)» (Weber, cit. por idem:217). Porém, face ao desconhecimento essencial 
de quem seriam os «eleitos de Deus» (eventualmente causador de desânimo), a pressão 
pastoral fez acrescentar aos ensinamentos originais a necessidade de os crentes 
desenvolverem «uma actividade profana intensa» para realizar «boas obras (...) para a 
graça de Deus», demonstrando assim a confiança em Deus e, portanto, a ausência de 
dúvidas quanto ao caminho divino da salvação. 

Contrariamente ao católico, cuja atitude mais despreocupada se fundamenta na 
crença de que o padre o pode livrar das consequências do pecado, o asceta protestante 
«atribui ao trabalho no mundo material um elevado valor ético», que implica evitar a 
preguiça e a «perda de tempo» (ibid.:218)122.  

                                                
120 Em particular a já indicada e as: Contribuições para uma sociologia da religião (CSR), Economia e 
Sociedade (ES), A Religião da Índia (RI), A Religião da China (RC), Extractos de Max Weber: ensaios 
sobre sociologia (EMW) e Escritos Políticos (EP). Tal como fez GIDDENS (1972), estas obras serão 
referenciadas adiante, quando oportuno, pelas iniciais indicadas entre parêntesis. 
121 Na nota da revisão técnica da tradução portuguesa de WEBER (1905), de 1983, A. Firmino da Costa faz 
notar que a palavra alemã Beruf – traduzida por vocação, mas que poderia entender-se também por 
profissão, vocação profissional e profissão enquanto vocação (aquilo que entendemos muitas vezes como 
“cultura do trabalho” típica dos países de influência luterana) – não tem equivalente em português, nem 
noutras línguas latinas. Acrescenta que o próprio Weber chama a atenção do facto como algo intimamente 
ligado à própria história diferencial das formações sociais. 
122 WEBER (1905) refere com algum desenvolvimento (pp. 42-53) o caso paradigmático de Benjamin 
Franklin, de educação calvinista. Retemos principalmente aquilo que TOUCHARD (1959:vol.III,12) 
condensa num breve apontamento: A sua maior virtude «é a da economia, e não cessa de aconselhar a 
aplicação e a temperança; não existem outras vias que conduzam à riqueza»: «Não desperdices tempo nem 
dinheiro; utiliza um e outro o melhor que te seja possível (...) Na sua Autobiografia conta como decidiu 
adquirir as treze virtudes seguintes: temperança, silêncio, ordem, decisão, moderação, zelo, lealdade, 
equidade, autodomínio, limpeza, equilíbrio moral, castidade e, finalmente, humildade («Imita Jesus e 
Sócrates...») (...)». 
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Outras religiões assentavam também na predestinação, mas com consequências 
totalmente diferentes em termos de indução de atitudes. Em oposição ao referido 
ascetismo profano, propiciador do investimento material, o islamismo, por exemplo, 
implicaria «um sacrifício total do ser no cumprimento do mandamento religioso de 
uma guerra santa pela conquista do mundo» (ES, cit. ibid.:219). 

O hinduismo, «religião ecléctica e tolerante», ou um sistema de crenças 
“lideradas” pelas «transmigração das almas» e «compensação (karma)», relaciona-se 
estreitamente «com a organização social do sistema de castas». Este, só tendo 
aparecido após um período da história indiana de progresso comparável com o da 
Europa medieval (que incluiu organizações semelhantes), «impediu que a economia 
evoluísse no mesmo sentido». Sobre a implicação social, económica e territorial deste 
facto, Weber atribui grande peso às prescrições tradicionais do ritualismo de casta, 
incidindo na produção esmerada de objectos belos123, e afirma: 

«O carácter único da evolução da Índia reside no facto de essas guildas e 
organizações corporativas incipientes existentes nas cidades não terem resultado 
na autonomia das cidades (...). Pelo contrário, foi o sistema de castas hindu (...) 
que se tornou então prevalecente (...), sobrepôs-se a todos os outros tipos de 
organização social, impedindo o progresso dos mesmos (...) Uma lei ritual que 
decrete que toda a alteração da técnica de produção ou que toda a mudança de 
profissão resultará numa degradação ritual não poderá dar origem a revoluções 
técnicas e económicas» (RI, cit. ibid.:281-282). 

No caso da China, a influência correspondente aos brâmanes hindus era encontrada 
nos literatos confucionistas. Porém, enquanto os primeiros se impuseram como um 
grupo social superior, «os literatos chineses eram um corpo de funcionários, que faziam 
parte de uma burocracia patrimonial» – após a unificação da China – ao serviço de um 
único monarca detentor da supremacia religiosa e política.  

Weber considera que, apesar de vários progressos importantes conducentes à 
racionalização da economia, comparáveis com os europeus e indianos124, o 
«desenvolvimento precoce da burocracia de Estado» foi um dos factores impeditivos da 
independência política das cidades na China. Em oposição, na Europa «a burocracia de 
Estado foi em grande medida um produto da formação prévia de cidades-estados 
autónomas».  

O sistema chinês consistia num todo social e cultural coerente, cujos principais 
termos – contrastantes com os europeus – se tentam expor de seguida, de acordo com 
as análises de Weber (RC, cf. ibid.:283-287): 

cidade inserida na economia agrária local (sem força económica independente, 
como no Ocidente); cidadãos ligados às aldeias natais por laços de parentesco 
(enquanto na Europa se dissolveu precocemente a solidariedade do grupo de 
parentesco extensivo); «tanto na produção rural, como na produção urbana, o 
controlo cooperativo do grupo de parentesco era dominante, reduzindo ao mínimo 
a actividade empresarial individual e a mobilidade do trabalho, características 
essenciais do capitalismo europeu»; controlo burocrático do desenvolvimento das 
cidades; baixa centralização administrativa, contrabalançada pelo «recurso às 

                                                
123 Desrespeitar essas determinações prejudicaria futuras reencarnações, pelo que sempre foram os 
indivíduos de casta inferior os que aderiram com mais rigor às suas obrigações de casta (ibid:282). 
124 Comparáveis até certo ponto, pois as condições culturais introduzem distinções qualitativas essenciais, 
que o autor desenvolve. Dos progressos, mencionam-se: o desenvolvimento das cidades e o aparecimento 
de guildas afins das indianas; a constituição de um sistema monetário (embora «bastante primitivo»); o 
desenvolvimento do direito e a integração política no interior de um Estado patrimonial (ibid.:283). 
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qualificações educacionais no recrutamento para os lugares burocráticos, o que 
tinha como efeito sujeitar os funcionários ao imperador e ao Estado»; os interesses 
económicos destes «eram muito conservadores, pois serviam-se da sua posição 
oficial para derivar os seus rendimentos da colecta dos impostos»; a instrução 
visava apenas o «conhecimento das obras clássicas», sendo a aprendizagem do 
cálculo feita só com a prática; a ética confucionista valorizava sobretudo o 
«homem culto» e dominador das suas emoções (que ganhava assim dignidade, 
carisma e respeito), contra as paixões perturbadoras da harmonia da alma e da 
ordem cósmica em que essa estaria inserida. 
 

Weber acaba por por concluir que uma diferença essencial de mentalidades, enraizada 
em éticas diferentes, está na origem da existência de um ímpeto inicial para o 
desenvolvimento capitalista numa forma civilizacional e na sua inexistência noutras 
formas125, embora admita que «a China teria talvez assimilado com facilidade a 
produção capitalista, caso esta aí tivesse sido introduzida do exterior», como foi o caso 
do Japão (ibid.:288). No entanto, este autor considera também que certas 
circunstâncias «materiais» interferiam com as «ideais» para os contrastes apontados, 
atribuindo certo relevo à situação geográfica específica da Europa: enquanto que na 
Índia e China as grandes massas continentais punham grandes dificuldades ao 
comércio de grande escala, na Europa o Mediterrâneo e os muitos rios facilitavam o 
transporte de mercadorias e propiciaram o desenvolvimento das grandes empresas 
comerciais (ibid.). 

Regressando à questão das origens do “espírito capitalista”, num balanço crítico 
da principal obra de Weber que considerámos (WEBER, 1905), Giddens afirma, por um 
lado, a sua conclusão específica: «se a fé religiosa do puritano o levava a dedicar-se às 
tarefas que lhe eram ditadas pela sua vocação [“cultura do labor”], o carácter 
especializado da divisão do trabalho capitalista obriga o homem moderno a fazer o 
mesmo». Ou seja, a especialização induz hábitos que implicam uma cultura e uma ética 
condizente. Sustenta também que o maior interesse do estudo consiste no facto de ele 
«tentar demonstrar que a racionalização da vida económica que caracteriza o 
capitalismo moderno se relaciona com compromissos de valor irracionais». Acrescenta 
que não pôde ir muito mais longe, pois determinou «relações causais», sem ter sido 
possível «isolar as causas», de acordo com o próprio Weber, sobretudo preocupado em 
afastar «a doutrina do materialismo histórico ingénuo» de Marx (GIDDENS, 1972:220-
222)126. 

                                                
125 Yi-Fu TUAN (1977) dá-nos um contributo adicional ao comparar a importância do privilégio 
materialista no Ocidente, mobilizador da iniciativa para benefício de poucos, com o profundo sentido 
histórico e social do Oriente. Aqui deveriam ser respeitadas as regras de harmonia social, em desfavor das 
construções materiais, que poderiam ser facilmente substituídas. Por exemplo, se na Europa da Idade 
Média a construção de um edifício podia levar gerações, na China, nesse mesmo período, as construções de 
qualquer monumento, edifício ou cidades inteiras, eram feitas com grande rapidez (e não podemos dizer 
que o factor religioso está ausente nas diferenças). Por isso, a paisagem europeia é muito mais «cheia de 
relíquias arquitectónicas», em coerência com uma percepção do tempo de «pouca profundidade», pelo 
menos até ao século XVIII, na medida de uma História contada como uma «sucessão de feitos nobres e 
ignóbeis e de acontecimentos naturais e sobrenaturais» (idem: 210-213). Só com o iluminismo europeu se 
inicia o aprofundamento da memória, entre os mais cultos (coleccionadores e museófilos), inerente ao 
sentido do «desenvolvimento» como dependente da identidade (cf. ibid.:213-215). 
126 Aliás, vários autores continuam a polemizar ou relativizar as conclusões de Weber, sem conseguirem 
contradizê-lo no essencial. Apenas a título de exemplo, para alguns, Weber erra ao atribuir o apogeu do 
crescimento da Holanda no séc. XVII à associação da ética calvinista ao espírito capitalista, em vez do 
alegado «humanismo moderado, articulado com a lealdade para com o Estado». Outros transpõem 
facilmente as suas teses, como na comparação entre o Canadá francófono e o anglófono, em termos de 
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As obras de Weber ultrapassam, todavia, as preocupações sobre as condições 
culturais de origem da racionalidade e do desenvolvimento capitalista. Também se 
interessam pelas suas condições de expansão. Neste domínio, Weber (nas obras EP, ES 
e EMW) desenvolve criticamente a temática do crescimento do Estado burocrático, que 
relaciona com o progresso da democratização política, dada a dependência que a 
democracia encontra de um sistema jurídico e administativo próprio. Mas vê nestas 
relações burocracia–democracia uma oposição e contradições «dramáticas» – 
racionalidade formal vs. racionalidade real da acção social127 – pois a burocracia, uma 
vez implantada, especialmente a moderna, com o seu elevado grau de «especialização 
racional», torna-se «à prova de evasão»: «um tal aparelho faz com que a ‘revolução’, no 
sentido da criação forçada de autoridades inteiramente novas, se torne cada vez mais 
impossível».  

Não podemos deixar de fazer uma referência, a propósito, às ideias do 
economista austríaco J. Schumpeter, pelas suas conclusões quanto ao sentido de 
evolução do capitalismo. Numa primeira fase, ele atribui à inovação e ao investimento 
(não à poupança) o motor da «evolução económica»: fase concorrencial ou de 
«destruição criadora». Porém, numa fase posterior, dá-se uma “rigidificação” através 
dos trusts e monopólios, enquanto a inovação é cada vez menos individualizada, mais 
“burocratizada” (ou concebida em contextos organizacionais), o que vai de encontro ao 
pensamento de Weber.  

Para MURTEIRA (1990), as ideias schumpeterianas tenderiam ao “destino 
socialista” da evolução capitalista, na sequência das alterações organizativas da 
economia e depois de uma “corrosão” dos ideais favorecidos pelo progresso intelectual, 
que seria anticapitalista. Mas esta assintonia com Weber não invalida a pertinência da 
referência, já que tanto Weber como Schumpeter estão histórica e socialmente situados 
e sentiam a realidade do capitalismo monopolista e burocrático, cujos paroxismo e crise 
só chegariam com os finais dos anos 60 do séc. XX.  

 

3.8. Desordem liberal e desenvolvimento social truncado sob as 

influências positivistas 

A expansão da economia liberal ao longo do século XIX faz-se sob grande pressão do 
modelo britânico de industrialização, que recorre abundantemente aos mercados 
externos, tanto dos parceiros comerciais mais próximos (em processo de 
industrialização) como das colónias. Neste período, a forte acumulação de capital e a 
generalização da pobreza geram reacções múltiplas. Antes de mais, fazemos notar que a 
pobreza é um conceito relativo: «o indivíduo será pobre se o compararmos com outros 
que têm mais do que ele», enquanto que a indigência e a miséria  - conceitos absolutos - 

                                                                                                                                          
associação entre religião, mentalidades e estruturas de desenvolvimento (cf. FIGUEIREDO e COSTA, 
1982:I-242-256). 
127 Sendo a primeira consubstanciada pela burocracia e a segunda pela «aplicação do cálculo racional na 
prossecução de objectivos ou valores precisos», Giddens traduz assim as ideias de Weber: «O capitalismo 
racional moderno, medido em termos de valores de eficiência ou de produtividade reais, é o sistema 
económico mais avançado que o homem jamais criou. Mas a racionalização da vida social que o tornou 
possível tem consequências que contrariam alguns dos valores mais característicos da civilização ocidental, 
tais como os que sublinham o valor da criatividade individual e da autonomia de acção (...)» (ibid.:297). 
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já supõem «falta total de meios de subsistência» (VIEIRA, 1984:35)128. Mas não será 
fácil afirmar, em rigor, que a amplificação dos contrastes económicos e sociais terá 
aumentado sobretudo os pobres, já que todo o processo de (des)apropriação diferencial 
de meios de produção também multiplicou a miséria e a indigência. 

Vimos atrás que várias desilusões, num contexto de excessos, geraram reacções 
excessivas, sob a forma de ideias utópicas, românticas e socialistas / anarquistas. 
Poderemos acrescentar o irracionalismo, particularmente expressivo na Alemanha. No 
entanto, estas reacções não deixam de emanar do mesmo individualismo de indução 
liberal que os vários aspectos da expressão romântica também testemunham. Dentro 
das exaltações, as próprias ideias nacionalistas não deixavam de ser formas defensivas e 
reactivas. 

Duas grandes orientações se formam para tentar pôr ordem – na perspectiva da 
regulação, não da revolução – face a diversas formas de desordem: 1) a sociedade civil 
procura responder às carências, com inspiração laica ou religiosa; 2) o poder político 
procura apoiar-se na racionalidade que dê continuidade e «desenvolvimento» aos 
privilégios obtidos por aqueles que sustentam os governos. No primeiro caso, contamos 
o sindicalismo, desde os anos 1820, o associativismo, a filantropia e as práticas de 
assistência social ou de caridade organizada. No segundo caso, para além do contributo 
estatal nestas práticas, temos o recurso aos intelectuais que pudessem dar credibilidade 
às medidas de política liberal, nuns casos, e às proteccionistas, noutros casos, já que as 
mudanças sociais erodiram e descredibilizaram as supostas inspirações nas ideias da 
economia (política) clássica. 

Antes de incidirmos nas formas de regulação pela via do apoio social, 
referiremos brevemente a questão do apoio intelectual, dadas as consequências que 
reconheceremos nos séculos XIX e XX. Queremos principalmente fazer notar a eleição 
do positivismo como uma forma pró-elitista de tentar «pôr ordem no caos» das 
ciências sociais e humanas, depois de tornadas instrumentos para toda a ideologia 
(«ideologias científicas»), após as “convulsões” provocadas pelas contribuições 
moralistas, por um lado, e dialécticas, por outro. Trata-se de mais uma reacção 
excessiva, na medida em que o positivismo quis ater-se ao domínio do «objectivo», da 
ciência, assimilada aos factos observáveis, dispensando a consideração do que lhe 
escapava e, consequentemente, de quaisquer aspectos filosóficos e éticos.  

Auguste Comte, que das influências de Saint-Simon só parece ter retido as 
propostas elitistas de configuração social, pretendia mesmo deduzir dos factos as «leis 
sociais» (embora tivesse horror à formalização matemática). Por isso, deduziu das 
regularidades que encontrou a superioridade de certos conjuntos de indivíduos em 
relação a outros (homem superior à mulher, raça branca superior à negra...) e, daí 
também, a inevitabilidade de as massas ficarem afastadas da vida intelectual. Como a 
economia política partia de pressupostos «não factuais» (ex: igualdade dos homens), 
essa disciplina deveria ser substituída pela sociologia (cf. DENIS, 1982:489-496). 

                                                
128 Para além desta generalidade, podemos encontrar maior discussão e esclarecimento do conceito de 
«pobreza», por ex., em SEERS (1972) e nos Relatórios do Desenvolvimento Humano. Para M. Yunus (in: 
GIBBONS, 1992:48), «cada país deveria ter a sua definição de pobreza». 
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O impacte das ideias de Comte é considerável. Com o seu Sistema de Política 
Positiva (1851-54), deu apoio a ideais franceses republicanos, contra o «poder 
religioso», mas mais tarde também aos nacionalismos, a algumas ditaduras (da 
América do Sul e não só) e à hieraquização tecnocrática. Desta forma, o positivismo de 
Comte – que colocava positivamente as «soluções morais» como instrumento da 
obediência e da ordem – nada tinha de subtil quanto ao condicionamento político por 
uma ideologia antidemocrática.  

Muitos outros autores positivistas surgiram, como os economistas neoclássicos 
(a partir dos anos 1870), que referimos atrás a propósito de Marx e do alinhamento 
alternativo às racionalidades marxianas e marxistas. Mesmo em termos dos primórdios 
de uma economia social, até o pensamento reformista de Frédéric Le Play (1806-1882), 
classificado como «cristianismo social», não deixou de ser contextual129. Na sua busca 
de «leis sociais pela observação», viveu até três meses com famílias operárias 
(observação participante) «que depois descreveu com minuciosas observações para 
servir de base à elaboração de planos de reformas sociais» (VIEIRA, 1984:50; cf. tb. 
MARTINS, 1999).  

O que nos importa aqui é realçar os métodos positivistas como valorizadores de 
um utilitarismo que irá favorecer a busca da eficácia tangível – sob a capa da 
conciliação de «ordem e progresso» – em que a fé na ciência (a “iluminação que cega”) 
encobre a implícita remissão da responsabilidade na resolução dos problemas sociais 
para aqueles (relativamente poucos) que representam o conhecimento, sobretudo 
nos seus aspectos formais. Trata-se de um factor de encurtamento das perspectivas de 
construção do futuro e, daí, de restrição da diversidade dos ideais de mobilização de 
capacidades para fomentar a realização humana a longo prazo.  

Por exemplo, a procura do bem-estar vai justificar uma economia própria, em 
que os valores e as preferências dos mais abastados surgem – com o “invólucro neutral” 
da formalização matemática (que supostamente captaria a essência dos fenómenos) – 
como modelo do que se tentará extrapolar para o conjunto da população (homo 
œconomicus). Mas este “conjunto” acaba por corresponder à população dos países 
industrializados130, onde uma certa cultura torna relevante a capacidade de poupança e 
a propensão para o investimento, muitas vezes à custa dos mercados externos 
(incluindo colónias), que os economistas neoclássicos ignoram (cf. DENIS, 1982).  

A crença neste positivismo por parte daqueles que não podem beneficiar dele 
acaba por alimentar o pensamento irracionalista131. Só com a consideração da 
«utilidade social», contemplada por economistas neoclássicos tardios e 
“desviacionistas”, nos primeiros decénios do século XX (casos de Wieser, Pigou e 

                                                
129 Apesar de ser essencialmente diferente de Comte, bem como de Durkheim (que o utilizou como “contra-
modelo”). Inclusivamente, HESS (1982:82-87) apresenta Le Play como o «fundador da sociologia de inter-
venção», recorrendo ao contributo de outros autores. Isto não invalida a nossa perspectiva de que os méto-
dos positivistas são vias cómodas para restringir a realidade observada e favorecer assim conclusões 
aplicáveis à realidade representada por cada configuração ideológica que instrumentaliza a ciência. 
130 E mesmo assim, apenas de uma parte dessa. Como exemplo, ROBINSON (1970:9) faz notar que aquilo 
que era válido para a Inglaterra, pela interpretação das autoridades inglesas, não o seria para a Grã-
Bretanha ou para o Reino Unido na sua totalidade. 
131 Tal como a crença na legitimidade naturalista do colonialismo por parte de quem não tinha colónias 
propiciou a busca da legitimação expansionista – caso da Alemanha nos finais do séc. XIX – para o que a 
antropogeografia determinista de Ratzel deu um contributo vital (cf. MORAES, 1983; ESCOLAR, 1993). 
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Marshall132), e com as contribuições de Pareto (a relatividade das situações de máxima 
utilidade), entre outros, na transição para o keynesianismo, se encontram 
progressivamente vias – apesar de tecnocráticas e materialistas – para a correcção 
parcial da injustiça social. De qualquer forma, a erosão do pensamento neoclássico faz-
se à medida que as vozes que melhor interpretam a realidade se fazem ouvir para além 
do alcance do aparelho de legitimação do triunfo do individualismo. 

 

3.9. A sociedade civil organiza-se, a Igreja (re)adapta-se e a caridade  

torna-se ciência  

A hiper-valorização capitalista do individualismo deu origem a respostas da sociedade 
civil através de uma diversidade associativa que incluiu as vias sindical e cooperativa133. 
De acordo com VIEGAS (1982), podemos talvez englobar estes domínios no âmbito do 
associativismo popular, nascido de uma lógica de agregação, contra a segregação, numa 
nova forma de sociabilidade face às pré-liberais. Mas esta afirmação de valores próprios 
dos ideais socialistas e anarquistas só pode ser compreendida no contexto das 
diferenciadas condições de desenvolvimento da democracia, já que este associativismo 
foi um fenómeno fundamentalmente sócio-político, ligado à emergência da cidadania e 
às concepções de Terceiro Sector e de Terceiro Sistema (cf. LAVILLE et al., 2000)134. 

Uma grande distinção entre culturas sócio-políticas explicam, para LAVILLE e 
outros (cf. idem) as duas principais fontes do «Terceiro Sistema europeu». No Reino 
Unido (em particular desde o séc. XIX), a organização caritativa emanava do espírito de 
cidadania, baseada em «objectivos morais» e «compromissos voluntários altruístas», 
pelo que as associações – não financiadas pelo Estado – mantiveram sempre forte 
autonomia, sem prejuízo de uma cooperação com o governo central no âmbito das 
medidas de combate à pobreza. Em França, pelo contrário, o Estado respondeu de 
forma tutelar ao «desejo filantrópico de paz social» do conjunto associativo. 
Dominando a filosofia republicana do igualitarismo, impôs-se um direito social firmado 
no princípio da solidariedade, tanto na perspectiva associacionista (de Pierre Leroux) 
como na “solidarista”, esta contemplando a «dívida que gerações têm para com outras 
gerações», na origem dos primeiros esquemas de segurança social obrigatória do século 
XX (idem:199). 

                                                
132 Alfred Marshall, primeiro utilizador das «economias de escala» como instrumento de análise, foi 
inclusivamente reconhecido como precursor das ideias de DL, ao demonstrar (em Princípios de Economia, 
1920) o papel das aglomerações de pequenas empresas complementares («distritos industriais») na 
geração de externalidades positivas que beneficiavam todos (cf. BENKO, 1995; ZAPATA et al., 2001). 
133 Parte-se da concepção não jurídica de «associação», como união organizada e mais ou menos 
duradoura «de pessoas que se propõem conjugar esforços para prossecução em comum de determinados 
fins (CAETANO, 1964). 
134 Respectivamente: a) na concepção norte-americana, será o Sector Social da economia, sem fins 
lucrativos (que exclui, por isso, cooperativas e mutualidades), para além do Público e do Privado; b) na 
concepção francesa, o sistema que representa o resultado das interacções entre a sociedade civil e as 
políticas públicas. Neste caso (Terceiro Sistema) trata-se de um domínio que diz respeito à economia social 
(ou solidária) juridicamente estruturado em associações, cooperativas, mutualidades e fundações, mas que 
«também integra a questão do modelo de desenvolvimento em que se inscrevem estas estruturas» 
(LAVILLE et al., 2000:197). Como os conceitos reflectem as formações sociais que os originaram, o John 
Hopkins Project (SALAMON et al, 1994) encontra ainda outras “opções terminológicas” para o Terceiro 
Sector, que escondem diferenciações de âmbito e de estatuto fiscal: public charities ou voluntary sector na 
Grã-Bretanha; fundações na Europa de Leste, ONG em África e na América Latina. 
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Em qualquer destes casos (bem como no de noutros países), porém, o 
reconhecimento da função social do fenómeno associativo não se isolou do interesse 
estatal em mantê-lo controlado. Por isso, os governos providenciaram quadros legais 
limitadores das capacidades das organizações (ex: limitações ao mutualismo no Reino 
Unido; controlo dos meios económicos das associações em França, para evitar a 
consolidação do poder da Igreja; conversão das maiores prestadoras de serviços sociais 
em agências públicas, em Itália...). Podemos considerar que se trataram de medidas 
para funcionalizar a atenção ao domínio social, evitando que o potencial emancipatório 
do associativismo constituísse uma ameaça aos interesses estabelecidos que 
sustentavam os governos. 

Numa reacção algo tardia às vias estatizantes e às conquistas parciais dos ideais 
socialistas e libertários, só em 1891 a Igreja lança a sua Doutrina Social (Rerum 
novarum, pelo papa Leão XIII). Sistematizando o catolicismo social, a Igreja reafirma o 
seu protagonismo e promove um modelo de orientação corporativista, no qual as 
corporações teriam a iniciativa da actuação política através do parlamento. Mas apela-
se ao Estado para iniciativas «em questões como a legislação laboral e a tutela das 
condições de trabalho» (CAMACHO, 1991:84). 

A encíclica Rerum Novarum continha já, numa «formulação imperfeita», o 
conteúdo do princípio tomista da subsidiariedade – o «apoio a um modelo de 
sociedade o mais rico possível em estruturas intermédias, donde o Estado exerça um 
papel subsidiário» (idem:85). Embora com “aromas” de laços interpessoais 
medievalistas, este era talvez o estímulo que ainda faltava para que nos países e regiões 
com maior tradição católica se adoptassem certas formas de intervenção social. Mas só 
com o pontificado de Pio XI (1922-39), o referido princípio surgirá bem expresso, em 
1931 (Quadragesimo anno), no sentido da «restauração da ordem social e da reforma 
das instituições». O documento papal acusa o «erro do liberalismo» ao destruir as 
associações, o que deixa «quase sós frente a frente os indivíduos e o Estado», pelo que 
caberia às associações, «de qualquer tipo que sejam», preencher o vazio deixado, de 
acordo com «aquele grande princípio inamovível e imutável» (cit. por ibid.:136). 

As implicações regulatórias desta contribuição serão consideráveis, ao querer 
harmonizar interesses entre patrões e subordinados, pondo esta “via social” em 
alternativa (“terceira via” entre o puro capitalismo e o socialismo) à luta de classes 
pautada pelo critério económico (acção sindical vs. patronato). Não sendo o 
corporativismo um corpo dogmático de princípios, mas sim um «sistema funcional de 
orientações práticas» que defende o «primado do político sobre o económico», 
diferentes regimes políticos irão aproveitá-lo “bem”, desde os mais autoritários (ex: 
fascismo e nacional-socialismo)135 a várias formas de democracia (ROGEIRO, 1986)136. 

                                                
135 Não é por acaso que a Constituição portuguesa de 1933 refere: «Enumeram-se, como nos diplomas do 
século XIX, as liberdades e as garantias individuais; mas agora, de mistura com essas proclamações ou em 
capítulo privativo aparecem os princípios de direito social e económico» (MATTOS, 1937:19). 
136 Este autor faz notar as diferenças notáveis entre diferentes tipos de corporativismo que o século XX viu 
nascer, numa reacção às condições do «século do liberalismo» (séc. XIX): desde os Estados que inscrevem 
o princípio da organização corporativa na lei constitucional aos que mantiveram apenas órgãos ou 
instituições de natureza corporativa ou afim (ex: corporativismo de associação). Acrescenta que a moderna 
teoria anglo-saxónica não vê qualquer base ideológica no fenómeno em si, mas antes «uma forma 
pragmática de conciliar a mobilidade social e as aquisições técnicas com a defesa da estabilidade de um 
modelo e a preservação da identidade comunitária» (idem:1181). 
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Em termos de intervenção do Estado na esfera social137 (desde os «despotismos 
esclarecidos»), para aqueles que ficaram excluídos de proventos económicos suficientes 
para garantir a “utilidade social”, a tradição manteve-se simultaneamente 
assistencialista e repressiva até inícios do século XX. Com efeito, haverá uma 
discriminação entre os que deviam ou não ser ajudados: os clientes “merecedores” e os 
“não interessantes” (alcoólatras, mães solteiras, prostitutas, ladrões, viciados, etc. – que 
mereceriam punição e não ajuda).  

Vários países encontram, no entanto, vias e modalidades diferentes, sendo 
talvez a Alemanha o que mais generaliza um sistema de ajuda, por concorrência entre 
as influências socialistas e religiosas. Em situação oposta, no Reino Unido e nos EUA 
vários grupos da sociedade civil encontram na falta de paternalismo estatal o estímulo 
para a constituição de «esquemas locais de auto-ajuda» (STÖHR, 1990), o que teve 
particular expressão nos anos 1870138, de contracção/crise económica139.  

É neste período e no ambiente socioeconómico correspondente que surgem 
também vários percursores do actual Serviço Social, na medida em que transformam 
objectivos caritativos em processos racionalizados de apoio social140.  

O Serviço Social parece constituir, de facto, «uma evolução da caridade, ou da 
filantropia: é charity becoming scientific, segundo assistentes sociais americanos» ou 
uma prática social apoiada pelas ciências sociais (VIEIRA, 1980:194). Noutra 
perspectiva, certos autores (ex: idem; DIAZ, 1987) apontam como percursores e 
pioneiros do Serviço Social141 vários indivíduos cujo trabalho foi essencialmente 
educativo, num sentido lato mas na perspectiva que ultrapassa – e normalmente até se 
opõe – à simples transmissão de conhecimentos, segundo as aplicações escolares mais 
correntes.  

Em contraste tanto com a forma massificada e mais frequente de exercício dessa 
função como com a caridade tradicional, os dinamizadores cuja exemplaridade os 
tornaram dignos de menção associaram sempre qualquer forma de valorização das 
pessoas com carências específicas ao estudo das suas condições e do seu meio. Tratou-
se, nestes casos, de iniciativa privada, com motivação religiosa ou laica. VIEIRA (1980, 
1984) apresenta-nos alguns casos elucidativos de compatibilização entre “militância 
filantrópica / caritativa” e racionalidade social, que não dispensa um processo de 
elevação da auto-estima e aquilo a que Paulo Freire veio a chamar «conscientização», 
ainda nos anos 1960 (cf. FREIRE, 1972, 1973, 1977). 

                                                
137 As iniciativas estatais de assistência remontam ao séc. XVII, na Inglaterra, Dinamarca e Suécia (cf. 
VIEIRA, 1980), na sequência de anteriores iniciativas religiosas, baseadas na tradicional caridade cristã. 
138 O que não significa ausência de casos anteriores. Para traçar referências para as «sociedades de 
instrução popular ou de temperança» em Portugal no início do século XX, Costa GOODOLPHIM (1974:27) 
remete para as «sociedades de temperança» fundadas nos Estados Unidos em 1826, «para combater a 
embriaguez», experiências de sucesso que foram depois adoptadas em Inglaterra, na Suécia e na Noruega. 
139 A segunda fase crítica dos ciclos de Kondratieff. O mesmo fenómeno associado a esta (experiências de 
autocentramento) virá a ter lugar na fase crítica seguinte, nos anos 1930 (idem:37). 
140 Em Inglaterra, The Association for the Improvement of the Poors (1843) e as Charity Organization 
Societies (C.O.S.), de 1869, já eram formas evolutivas em relação às insuficiências da Poor’s Law e das 
obras sociais privadas. Algum êxito das C.O.S. leva à sua replicação nos EUA desde 1877 (VIEIRA, 1984).  
141 Ou Trabalho Social (Social Work), nos países de língua anglo-germânica, no sentido de trabalhar para a 
comunidade. O termo “Serviço Social”, com maior difusão entre os países católicos, a partir da origem 
francesa, conota-se com alguma hierarquia ou dependência (ao contrário do primeiro), já que “servir” (o 
pobre... como Cristo) tem um sentido algo assistencialista (cf. VIEIRA, 1980:57-60). 
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Um dos casos «exemplares» é a primeira «residência social» (Toynbee Hall), 
surgida em 1884 num dos bairros mais pobres de Londres por iniciativa de um jovem 
ministro anglicano, com a colaboração da sua esposa. Tratou-se de um local onde os 
universitários (caso de vários de Cambridge) puderam residir e «confrontar-se, “face a 
face” com as condições de vida (...) das cidades, estudar “in loco” os males e os 
remédios, se possível elevar o ideal de vida, e melhorar as condições materiais da 
população». A iniciativa procurava fornecer «educação e meios de recreação ao povo 
dos distritos pobres (...), pesquisar as condições da população, planear e promover 
programas de bem-estar e, ainda, adquirir e manter casas para a residência de pessoas 
comprometidas em trabalhos filantrópicos ou educacionais»142. Com estas condições, o 
fundador concebia a «educação por permeabilidade», ou seja, uma “educação 
indirecta”, pelas interacções e pelo exemplo, como podia acontecer nas «residências», 
em oposição ao que concebia / acontecia com as “missões”, em que a acção do 
missionário era explícita e limitada (“educação directa”).  

O sucesso das Residências deu origem a algumas réplicas nos EUA (Nova Iorque 
e Chicago), chamadas “Centros de Vizinhança” (Neighborhood Center). Neste país, 
tanto os Centros de Vizinhança (CV) como as Charity Organization Societies (C.O.S.) 
passaram a funcionar com fortes contributos de emprego e de voluntariado feminino, 
pessoas formadas nos recentes colégios femininos ou nas primeiras universidades que 
lhes abriram as portas. A grande diferença entre ambas as organizações é que os CV 
privilegiavam a qualificação de todo o “ambiente da pobreza”, enquanto as C.O.S. 
incidiam apenas nos indivíduos, vendo as “deficiências pessoais” como carências em 
que o apoio moral seria decisivo. 

Outro dos contributos relevantes para a prática do Serviço Social foi 
desenvolvido pioneiramente por Mary Parker Follett143 na área da administração e 
gestão, embora focando as questões das relações humanas em organizações. Segundo 
CHIAVENATO (1976:141), é a principal expoente dos chamados “psicólogos da 
organização”, que dão maior importância às relações individuais, às motivações dos 
indivíduos e «encaram a organização como algo dinâmico, em contraste com o conceito 
estático dos engenheiros americanos (como Taylor) e dos anatomistas (como Fayol). 
Preocupam-se com “a coisa em processamento” e não com os seus aspectos meramente 
estruturais ou formais» (idem:142).  

No domínio da educação, Mary Follett promoveu a multiplicação de eventos que 
permitissem o «treino da cidadania democrática», dando oportunidade aos jovens para 
que efectuassem cooperação e pusessem em prática processos de «autogoverno», além 
de ter deixado bibliografia sobre o assunto. Para ela, a organização das actividades em 
grupo permite obter resultados superiores aos alcançados por cada um dos membros 
separadamente e constitui fonte de criatividade e de controlo social (VIEIRA, 1984).  

                                                
142 Cit. por idem:54. Tomámos a liberdade de adaptar para a especificidade portuguesa alguns termos, já 
que a obra está redigida em português do Brasil. 
143 Norte-americana (1868-1933), graduou-se em Filosofia, História e Ciências Políticas por Harvard e 
envolveu-se em associações políticas femininas e na organização de outras entidades comunitárias. Porém, 
a sua influência estendeu-se às áreas da administração e gestão industrial, sendo uma referência ainda nos 
nossos dias (cf. CHIAVENATO, 1976; VIEIRA, 1984). 
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Uma última referência quanto ao pioneirismo no domínio em questão pode ser 
a de René Sand (1877-1953), médico belga interessado em Saúde Pública e Medicina 
Social144. Espírito humanista, o seu contributo passa pela influência, a nível 
internacional, difundindo a ideia de que «é necessário desenvolver nos dirigentes e nas 
populações um novo espírito médico-social, que deve ser o motor de uma acção 
renovada, permanente e construtiva» para o bem-estar geral, passando pelos caminhos 
da justiça social, de forma multiparticipada (idem: 99-100). Conhecedor da realidade 
de vários países, empatizou particularmente com iniciativas de várias escolas de 
medicina dos EUA, que impunham as visitas domiciliares aos futuros médicos, fonte do 
conhecimento das condições do “ambiente dos pacientes”.  

Das acções mais relevantes de Sand, mencionam-se: a presidência da comissão 
técnica da ONU que elaborou o projecto que deu origem à «Organização Municipal da 
Saúde», no âmbito da OMS, bem como a difusão dos seus ideais em várias 
universidades; a fundação da primeira escola de Serviço Social do continente 
americano, em colaboração com um ex-aluno seu (Santiago do Chile, 1925); preparação 
e presidência da Conferência Internacional de Trabalho Social (CITS) de 1926 a 1952. 
Quanto à sua expectativa de influenciar os governos e organizações privadas na 
adopção de iniciativas correspondentes às perspectivas decorrentes dos Encontros da 
CITS, mostrou-se bastante idealista, apesar de evidenciar o proveito económico do 
investimento social (ibid:102-109). 

 

Quadro 1 – Evolução do conceito de Assistência Social 

DE PARA 

assistência paliativa e curativa  assistência preventiva e construtiva 

assistência mútua  programas de bem-estar 

“beneficiência” concedida por preferência “assistência por direito” 

esmola  Previdência Social 

assistência imposta participação activa 

assistência “em massa”  “individualização” 

“isolamento” “protecção da unidade familiar” 

“assistência intuitiva”  “serviço técnico” 

auxílio por leigos trabalho profissional 

assistência privada  acção dos governos 

ataque a problemas isolados reconhecimento da interrelação de todos 
os problemas da comunidade 

 

Numa interpretação do desenvolvimento da caridade como ideia e como acção, na 
primeira metade do século XX, VIEIRA (1980:61) transcreve as conclusões da União 
Pan-Americana em 1953, das quais retirámos os principais termos (Quadro 1). 

                                                
144 A propósito, MARTINS (1999), incidindo no caso português, realça o papel do «movimento de higiene e 
medicina social», de influências positivistas e cientistas, como um dos que mais contribuiram para a 
reforma dos serviços de assistência e, portanto, da prática do Serviço Social antes de esta vir a ser 
controlada no âmbito do conservadorismo nacionalista e do do catolicismo social do Estado Novo. 
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Importa precisar aqui que muito do percurso do Serviço Social (SS) se irá 
sistematizar em três tipos de processo: o “SS de caso”, o “SS de grupo” e a “Organização 
da Comunidade” (cf. BIDDLE, 1967). Salientamos o interesse em referir esta última 
modalidade145, na medida em que poderá ser confundida com um outro processo, que 
abordaremos adiante: o Desenvolvimento Comunitário. Isso poderá acontecer nos 
casos em que o trabalho social implique uma prestação de atenção às pessoas, não 
tanto como clientes a serem beneficiados, mas sim como colaboradores que tomam a 
iniciativa do seu próprio melhoramento (idem:224-227). 

 

3.10. Os caminhos históricos de “destilação” do «desenvolvimento»: uma 

primeira conclusão 

Até agora, neste capítulo, procedemos à constituição de um quadro de marcos e 
percursos firmados no tempo, grosseiramente “pincelado”, mas onde se podem 
encontrar os laivos matriciais das actuais afirmações de valores que norteiam as ideias 
e práticas de desenvolvimento que nos importam. Se alguns são contraditórios entre si, 
tal resulta da natureza complexa do desenvolvimento humano / social, sobretudo em 
função de cada contexto cultural, numa permanente dinâmica de interacção com 
outros.  

Os aspectos seleccionados, que considerámos significativos de uma perspectiva 
diacrónica ocidental sobre o seu próprio «desenvolvimento», de essência patriarcal, 
tiveram o intuito de ilustrar o carácter contraditório deste processo, tal como ele se 
pôde manifestar até ao século XX. 

Tratou-se de um caminho de alargamento dos horizontes do Homem, o qual 
passou pela ampliação das condições da criatividade e da inovação, à medida das suas 
capacidades de controlo da natureza e da mobilização da própria força humana, no 
âmbito da organização social, económica e territorial.  

Foi um percurso que envolveu lutas, mais ou menos intensas, tanto pela 
centralização e concentração de poderes como pela descentralização ou emancipação, 
mais ou menos disseminada, de pessoas e grupos antes dominados. O primeiro caso 
representou forças de mobilização de grupos humanos bastante alargados: construção 
de reinos, Estados, impérios (o «envolvimento» para concretizar materialmente um 
certo «desenvolvimento»). O segundo, as libertações, em situações relativamente 
críticas, ou seja, a busca mais independente de vias de realização: a pulverização feudal 
após a queda do império romano, o policentrismo da emancipação burguesa, as cisões e 
seitas religiosas...  

Mas a recomposição, após as crises, associa-se à construção de aparelhos que 
ampliam a hegemonia dos que tiveram sucesso, pelo que a burguesia construiu o 
Estado-nação (após o século XVI) e a organização social que possibilitou o alargamento 
da valorização intelectual de carácter especializado e o desenvolvimento do capitalismo. 
Este, por sua vez, como afirmação do individualismo (mais ou menos egoísta), foi a 

                                                
145 Também chamada organização comunitária, surgida como aplicação profissionalizada em 1918 
(Cincinati Social Unit) nos Estados Unidos, embora as primeiras obras que a referem só tenham aparecido 
em 1925 (SEMEDO, 1993). 
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fonte do crescimento da concorrência, da disseminação da multiplicação e aplicação da 
inovação técnica na “universalização” agressiva e opressiva e, ainda, do agigantamento 
dos conflitos. A ciência económica, despida de moral e revestida de ética liberal 
utilitarista, “aperfeiçoa-se” para dar mais valor ao que resulta em mercado (oferta / 
procura) do que àquilo que o esforço e o trabalho permitiriam contabilizar146. 

Em consequência, cresceram também as reacções entre os afectados pela 
desigual apropriação de recursos, incluindo os pensadores, que cultivaram a 
multiplicação de ideais de exigência sobre o Homem e a sociedade, com reflexos nas 
pressões sociais e nas respostas governamentais e da sociedade civil para a satisfação 
das carências. Em geral, a inovação e a resultante instabilidade no sistema 
socioeconómico pareciam ter efeitos críticos na geração de mais inovação. O próprio 
Direito ocidental – ao conceder liberdades e garantias de autodeterminação e 
predeterminação147 – favoreceu a flexibilidade (inclusivamente a moral) para a 
crescente participação de actores no sistema. 

O desenvolvimento parece ser, assim, destilado do confronto entre “forças do 
materialismo” e “do idealismo”, existentes desde o nível individual (contradições 
intrínsecas a cada pessoa) ao de grupos sociais, com maior ou menor prevalência em 
certas nações / culturas148. É então uma resultante dinâmica da luta entre as forças que 
representam a emanação da liberdade individual e as que traduzem o controlo ético 
para a regulação e superação das inconsistências. Aqui foi fundamental o papel da 
religião (sob a matriz judaico-cristã, na configuração cultural europeia que abordamos), 
esta como mediadora privilegiada das opções morais entre a busca de proveitos 
individuais e a preservação da coesão social que possa (supostamente) garantir a 
própria permanência desses proveitos. 

Só no século XIX se inicia a afirmação do Estado-Providência, meio de 
laicização da protecção social para “estabilizar o futuro”, no contexto da racionalidade 
positivista e burocrática que a mundialização da economia irá desfazer. Referimo-nos a 
uma época de transição em que uma “nova moral”, firmada no “evangelho da economia 
mais formal”, reforça os direitos adquiridos da burguesia vencedora e suplanta 
anteriores forças normativas. À religião é deixado um certo papel subsidiário que ela 
própria reclama, em maior ou menor competição com modos de organização da 
sociedade civil que, de forma mais ou menos reactiva, acabam por dar particular valor 
ao “discurso da eficiência”. 

Em todo este processo, a diversidade cultural europeia, favorecida por condições 
ímpares no mundo, sendo fonte de paradoxos e de conflitos, portanto de estímulos e de 
uma certa “efervescência” social e política, foi simultaneamente factor de considerável 
aceleração do crescimento e do desenvolvimento selectivo. A utopia pôde estar sempre 

                                                
146 Portanto, incentiva-se a inovação para a eficácia na satisfação dos outros em proveitos materiais (que o 
mercado remunera), em vez de comportamentos conservacionistas, mais dependentes de interacções de 
pequena escala e de valores e crenças ajustadas ao uso extensivo do tempo e sem propensão para a 
mudança, risco e investimento em meios de intensificação. 
147 Limitando muito o universo do «proibido», ao contrário do Direito tradicional chinês, que apenas 
prescreve aquilo que é permitido. 
148 A propósito do «confronto de culturas» e do correlativo «choque de ideologias», TOURAINE (1992) 
exemplifica a oposição no pensamento político europeu entre o «evolucionismo inglês ou francês» e o 
«historicismo cultural alemão». 
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presente, no seio do inconformismo, como um dos factores de arranque e de 
permanência de certos traços culturais que irão configurar o «modelo europeu» e os 
seus caminhos peculiares do desenvolvimento, com expressão social, económica e 
territorial. 

Consideramos que este mosaico diacrónico de contextos do desenvolvimento 
ocidental tem particular interesse como enquadramento da compreensão das condições 
diferenciadas de articulação entre as esferas sociopolítica e económica que fazem a 
diversidade europeia e que vieram a possibilitar também o reconhecimento da 
importância da diversidade mundial. Este aspecto adquire particular relevância quando 
abordamos o sentido ideológico do DL e o DLMR e incidimos nas condições 
portuguesas de evolução do mesmo, como fenómeno social resultante da interacção de 
políticas públicas e de diferentes iniciativas da sociedade civil, todas elas condicionadas 
pela abertura e inclusão do país na cena europeia e mundial. 

 

4. Modernização polarizada e construção desigual do desenvolvimento no 

século XX 

4.1. A mundialização, quadro da especialização e extroversão conflituosa 

O fim do século XIX e os primeiros decénios do séc. XX assistem à imposição 
generalizada do modelo progressista ocidental em todo o mundo (cf. HOBSBAWM, 
1994), apoiado numa acentuada e opressiva exploração individual (assalariados) e 
colonial. Uma camada crescente da população ficou mais ou menos afectada pela 
decorrente “troca desigual”, cada vez mais dependente (privada de meios de produção 
próprios) e, como referimos atrás, aumentaram as condições de crise social (ex: 
desemprego, miséria, jornadas de trabalho excessivas, incluindo de mulheres e 
crianças, insalubridades específicas...), pelo que surgiram então formas de regulação de 
diferente natureza, embora com acção cruzada (ESPARCIA, et al.,1992). 

Para além das primeiras formas de regulação já abordadas – moldadas pela 
influência de pensadores reformistas ou revolucionários, inspirados pela moral judaico-
cristã e/ou por filosofias socialistas – temos de considerar também como vias do 
desenvolvimento as respostas estatais directas para a continuidade e expansão do 
sistema, criando condições para a difusão das conquistas do progresso. São exemplos o 
condicionamento territorial por via da implantação de infra-estruturas e equipamentos, 
como caminho-de-ferro, portos marítimos e equipamentos urbanos.  

Desta forma, nos vários países europeus que primeiro foram afectados pela 
Revolução Industrial, pode dizer-se que houve um prévio (mas também concomitante) 
processo de reestruturação territorial, chegando mesmo a poder chamar-se 
«ordenamento» no caso da Suécia149. Claro que o esforço voluntarista estatal cruzou-se 
com os investimentos privados, que (re)configuraram o espaço geográfico: um espaço 
fortemente condicionado pela dinâmica do capitalismo.  

                                                
149 OBERG (1994) mostra-nos, para este caso, desde o primeiro quartel do século XVII, um pioneiro 
ordenamento territorial funcionalista, dirigido pelo rei, viabilizador de fluxos e de competências inerentes 
a um sistema económico moderno. 
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Lembremos, antes de mais, que a expansão do comércio internacional, a prática 
do mercantilismo interno e externo, primeiro em Inglaterra e depois nos outros países 
europeus, seguido das posições fisiocratas, tiveram como resultado profundas 
modificações na agricultura e no espaço agrário. De facto, a passagem de domínios 
fundiários do clero e da nobreza para as mãos da burguesia, a introdução de novas 
culturas e de novas práticas agrícolas, de forma paralela com a crescente exploração 
colonial, são factores que antecipam a industrialização e as disparidades induzidas pela 
mesma, normalmente associadas a novas especializações. Trata-se da criação de 
monoestruturas económicas, com reflexos em subsequente extroversão e desintegração 
regional150. São exemplo as concentrações urbano-industriais e a “agricolização” dos 
campos, com deslocações sistemáticas de população destes para aquelas; aumento das 
áreas de pastos e produção animal – para além das de outras culturas comerciais – e 
empobrecimento das dietas dos mais desfavorecidos, em particular do meio rural.  

A situação assim caracterizada só se refere aos “países do Norte” quanto à 
origem do processo e quanto às modalidades de cultura e organização do espaço. Com 
outras cambiantes, as especializações irão também condicionar outras áreas do globo. 
Conforme vieram a fazer notar vários autores (ex: DUMONT; et al., 1969; DUMONT, 
1977), tratou-se de satisfazer os interesses do capital e o consumismo dos que 
acumulam maior poder de compra, em detrimento da satisfação de necessidades 
básicas diversificadas (lideradas pelas alimentares). 

Neste processo, a rivalidade e disputa entre as potências industriais pelo 
controlo dos recursos levam aos maiores conflitos (guerras mundiais), sem que 
diminua entretanto o esforço produtivo baseado na racionalização do trabalho e na 
dominação (do nível micro ao macro), sempre legitimada pelo Direito liberal. É uma 
primeira «economia de guerra» (maximização produtiva em torno da 1ª GG) e a sua 
eufórica continuação, num ambiente de forte acumulação de capital baseado na 
“eficiência taylorista/fordista”, que leva à Grande Depressão de 1929-33, com que os 
EUA “contagiam” a Europa, em particular. 

A partir daqui, o keynesianismo impõe uma nova relação de direitos e deveres 
entre o capital e o trabalho nos países que adoptam o modelo norte-americano, 
passando aí o Estado de uma função de “polícia” à de “intervencionista”. Porém, a 
concorrência internacional (exacerbada com a extroversão crescente da economia mais 
poderosa, a dos EUA) favorece a emergência de totalitarismos nacionais entre os países 
que continuaram a sentir o seu “expansionismo natural” ou aspirações drasticamente 
limitadas, propiciando a eclosão da guerra de 1939-45. Será em todo este contexto que 
poderemos encontrar as buscas de uma nova ordem, que se associa à dinamização 
precursora de movimentos revolucionários, reformistas e de “desenvolvimento 
alternativo” que incluem, de certo modo, muitos dos que promovem o 
“desenvolvimento rural” (DRUR). Antes de passarmos a essas dinâmicas, abordamos as 
condições estruturantes do caso europeu. 

 

                                                
150 Um dos caminhos daquilo que J. M. HENRIQUES (1990), na sequência de contribuições como as de 
STÖHR et al. (1981), virá a chamar «subdesenvolvimento local». 
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4.2. Economia política e particularismos nacionais: a preocupação agrícola 

na génese das estruturas europeias de «desenvolvimento rural» 

A inicial penetração capitalista nos campos (em Inglaterra) associou-se à aplicação de 

uma auto-legitimada racionalidade técnica e económica, pelo que a organização da 

produção agrícola inglesa, em «grandes e bem equipadas unidades», era apresentada 

como modernização necessária e indiscutível. Nos EUA, a abundância de espaço e a 

propensão para a intensividade em capital na agricultura ainda mais contribuiu para 

instituir esta lógica, apoiada pela economia clássica e neoclássica (JOHNSTON e 

KILBY, 1975).  

Embora todas as regiões industrializadas tenham beneficiado dos mais 

importantes avanços na “ciência da agricultura” por meados do séc. XIX, em vários 

países da Europa continental as estruturas agrícolas não puderam beneficiar, de forma 

geral, das condições sociais e territoriais que fundamentaram a grande produtividade 

do trabalho da Inglaterra e EUA. Desta forma, na segunda metade do séc. XIX, a 

concorrência americana aos cereais e à carne bovina da Europa continental, cada vez 

mais forte à medida que melhoravam os transportes ferroviários e marítimos, 

contribuía significativamente para as medidas que estão nas origens das 

movimentações associadas aos processos de desenvolvimento rural mais 

representativos da Europa. 

Enquanto que a França e a Alemanha, acusando os efeitos de conflitos entre si e 

da concorrência externa, respondiam ostensivamente aos interesses industriais e 

agrarianistas (bem representados nos parlamentos) no sentido do proteccionismo, os 

pequenos países, com um pequeno mercado interno e uma forte abertura ao exterior, 

não se podiam dar a esse “luxo”, a não ser pontualmente e de forma moderada (TRACY, 

1986).  

Entre estes últimos, destaca-se a Dinamarca que, com grande experiência de 

relações culturais e comerciais com a Inglaterra (entre outros países), desde cedo soube 

adaptar a sua estrutura económica à variação das solicitações exteriores. A 

reestruturação social e fundiária desde meados do século XVIII e o precoce investimen-

to na valorização pessoal151 permitiram o domínio rural de uma classe de pequenos e 

médios agricultores independentes, instruídos, empreendedores e com força política, 

fenómeno paralelo ao da Holanda. A via associativa / cooperativa adoptada permitiu 

superar as limitações da pequena escala e dar respostas flexíveis às orientações e 

pressões do mercado (cf. ALESTALO e KUHNLE, 1988). Este assunto foi estudado por 

MORENO (1994), permitindo-lhe formalizar uma oposição estrutural entre o “modelo 

holandês / dinamarquês” e o “modelo francês / alemão” (Fig. 4 e Fig. 5). 

                                                
151 Uma lei de 1814 fez passar a escolaridade obrigatória de 6 para 14 anos, para além de um ensino técnico 
(agrícola e outro) largamente difundido desde os meados do séc. XIX (TRACY, 1986:131). Isto foi 
acompanhado pela educação de adultos (folk high schools – colégios populares), que não se cingia 
meramente à defesa do sector produtivo elementar ou dos rurais: tratava-se sobretudo de reagir à ameaça 
de domínio cultural alemão (JARVIS, 1993:86). A Suécia seguiu o exemplo com um “movimento dos 
colégios populares” no mesmo período, mas apenas com base em iniciativas particulares (ALBINSON, 
1978). 
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Em qualquer caso, com maior ou menor proteccionismo, os vários países da 

Europa Ocidental registam marcos que correspondem a uma forte atenção dispensada 

à agricultura pelos governos (como actividade estratégica para a segurança nacional) e 

por certos indivíduos desejosos de estender aos campos os processos próprios da 

racionalidade económica urbano-centrada. Isto foi possível em particular após 1840, 

«início da moderna ciência da agricultura», quando Liebig publicou o seu relatório 

sobre os princípios de nutrição das plantas152.  

Em Inglaterra, já antes disso (1838) a Real Sociedade Agrícola dava início à 

organização de exposições e à edição de jornais especializados. Em resposta aos 

interesses da época, compreende-se os esforços pioneiros que foram a Estação de 

Investigação Agrícola de Rothamsted (1843) ou o Colégio Agrícola de Cirencester 

(1845), com cursos práticos. 

De uma forma geral, em vários países da Europa, as crises mais ou menos 

frequentes, que afectavam particularmente os pequenos e médios agricultores, foram 

os desafios que mais motivaram as respostas institucionais. Para além de novos 

arroteamentos, onde as medidas de colonização interna ainda eram possíveis, as acções 

de ordenamento fundiário estiveram entre os primeiros tipos de condicionamento: 

redistribuição de terras comuns, emparcelamento, legislação para limitar as divisões 

por herança, etc. (cf. TRACY, 1986). Porém, como este tipo de medidas tinha 

repercussão limitada, foram também tomadas outras iniciativas – centradas na 

valorização das pessoas, de uma forma menos elitista que em Inglaterra – por vezes em 

acompanhamento das vias materiais para o ordenamento. Seguem-se alguns exemplos 

significativos. 

O caso crítico da fome na Irlanda (1846-51), ocasionada por uma praga da 

batata (especialização alimentar induzida pela colonização inglesa), conduziu à criação 

de um serviço de instrutores agrícolas itinerantes, cujo êxito na generalização da 

diversificação cultural e do combate às pragas levou a considerar esta experiência o 

início da moderna extensão rural (ROLLS, et al., 1985), rapidamente transposta para 

outros países.  

Um desses países é Alemanha, onde surge em 1852 (na Saxónia) a primeira 

Estação Agrícola Experimental, associada à implantação da extensão agrícola, que 

permitia ultrapassar (potencialmente) o mero apoio aos mais favorecidos. Aqui, o 

crédito agrícola cooperativo (Caixas Raiffeisen, desde 1849) foi também dirigido aos 

agricultores mais carenciados, tal como aconteceu com a multiplicação de escolas 

agrícolas. A primeira surgiu na Prússia em 1804 (Vásquez de PRADA, 1966) mas o 

ritmo de crescimento desde meados do séc. XIX levou a que se dissesse que a Alemanha 

contava, antes da 2ª GG, com «tantas escolas de agricultura quantos os alunos nessas 

mesmas escolas em França» (SAUER, 1962:40). 

                                                
152 Contudo, só em 1886 se esclarece a capacidade das leguminosas em fixar azoto, explicando a vantagem 
das rotações culturais que as incorporam (DELÉAGE, 1993). 
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4.3. Ensinamentos sobre o desenvolvimento a partir de territórios 

dominados 

4.3.1. A experiência israelita pré-nacional 

O mesmo contexto – apontado no capítulo II – em que emergiram diferentes 

nacionalismos, propiciou o surgimento do sionismo, movimento judaico 

essencialmente moderno (cf. DIECKHOFF, 1993), nascido na Rússia da segunda 

metade do séc. XIX, no seio de instabilidades internas associadas ao difícil processo de 

integração na mesma lógica da industrialização ocidental.  

Como consequência dos ideais utópicos desse movimento, por reacção à luta 

anti-semita dos czares, a constituída Aliança Israelita Universal (AIU) sonha com a 

criação na Palestina (então sob domínio otomano) de uma nação judaica. Em concreto, 

a AIU abre ainda em 1870, oito anos antes da primeira tentativa de fundação de uma 

aldeia judia, uma escola que pressagia as posteriores escolas de agricultura e escolas-

granja, alicerces de um processo de emancipação para a construção de um desejado 

Estado153. Depois de algumas desilusões na sequência da criação das primeiras 

mochavoth (aldeias, do singular mochava), a segunda vaga de imigração (1902-1914) 

fez surgir o primeiro Kibbutz em 1911.  

Embora os kibbutzim viessem a funcionar segundo um “modelo” de socialismo 

utópico154, este era meramente instrumental e não teve o fim habitual das utopias. Com 

efeito, tratava-se de uma técnica de reconquista do território, nascida da simples 

necessidade de responder às fraquezas da agricultura privada e de trazer uma solução 

pouco custosa para o problema do desemprego (STERNHELL, 1996). Apesar disso, 

outros imigrantes, sem propensão para uma vida comunitária (um dos mais influentes 

até trouxe a inspiração liberal dos EUA, donde proveio), preferiram a solução da “aldeia 

de pequenos agricultores” – mochav ovdim – sob os princípios «domínio nacional, 

trabalho pessoal, assistência mútua, agrupamento para as compras e vendas» (ORNI, 

1956:82-86). 

Numa forma intermédia, surge em 1938 (depois de pensado em 1913 e 

esquecido) o mochav chitoufi (aldeia cooperativa de pequenos cultivadores), uma 

síntese de mochav e de kibbutz. Ao contemplar a vida caseira separada mas trabalhos 

agrícolas em comum, adopta um esquema cooperativo que permite, ao contrário do m. 

ovdim, aceitar mais facilmente novos membros (no m. ovdim cada nova família 

implicava resdistribuição de terras). Por outro lado, a organização da mão-de-obra 

numa base comunitária torna aceitável o acolhimento de empresas industriais ou 

                                                
153 ORNI (1956:155) refere que «O objectivo desta instituição era inicialmente atrair para o trabalho 
produtivo e independência económica os judeus das "Quatro Cidades Santas" (Jerusalém, Hébrom, 
Tiberiade e Safed) que viviam até então unicamente dos donativos das comunidades judaicas da 
Dispersão».  
154 Em que a utopia mais evoluiu e tocou a realidade, de acordo com os princípios «de cada um conforme 
as suas capacidades, a cada um por igual», após experiências de retribuição proporcional ao trabalho, e 
depois substituído pela formulação idêntica à da doutrinação marxiana: «de cada um conforme as suas 
capacidades, a cada um conforme as suas necessidades», com o alcance da igualdade feminina e com a 
constituição das famílias.  
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outras, normal no kibbutz mas que no m. ovdim – com os seus meios privados de 

produção – ocasionaria geração desigual de riqueza. 

Este sistema foi concebido como resposta às necessidades de três grupos de 

pioneiros: imigrantes da Bulgária e de outras áreas da Europa Central, incluindo a 

Alemanha do Sul. Após a difusão de informação sobre a experiência, alguns kibbutzim e 

mochavim transformaram-se em m. chitoufi e vários destes introduziram, por sua vez, 

alterações ao modelo (ex: uma leirinha privada para cada um...), de tal forma que « as 

diferenças são por vezes consideráveis, seja no sentido da tendência comunitária, seja 

no do individualismo» (idem:119). 

Após a 1ª GG e até 1948, Israel manteve-se como um protectorado inglês, 

recebendo imigrantes judeus e construindo (com reformulação de algumas 

modalidades organizativas) um sistema territorial que, apesar de dificuldades e de gerar 

a exclusão sistemática dos árabes da região, por razões culturais e ideológicas155, 

construiu experiências que inspiraram uma nova forma de encarar as relações entre as 

metrópoles e as colónias. Inclusivamente, as formas aparentadas de um modelo de 

desenvolvimento endógeno e a “exemplar” mobilização técnica e humana para 

conseguir desempenhos produtivos notáveis em condições de aridez motivaram 

numerosas visitas (de estudo) / participações de técnicos agrários. Os casos 

portugueses tanto se relacionaram com as colonizações do Estado Novo (ex: FONSECA, 

1960) como com a cooperação luso-israelita dos anos 1970, no período democrático (cf. 

MORENO, 1993). 

 

4.3.2. Do “subversivo” Desenvolvimento Comunitário às “soluções 

técnicas” 

Para além da referida experiência israelita, o século XX encontrou outras vias 

inspiradoras, como as que DALTON (1974) coloca entre todos os outros «movimentos 

milenários» ou grupos sob tensão em contextos opressivos. São exemplos as novas 

comunidades utópicas surgidas após a derrota da França em 1940 e o movimento das 

comunidades montanheiras desde 1943, nos Alpes italianos156, entre outros casos de 

“vítimas não-passivas” de apropriações de algum modo forçadas. A influência de ideais 

educativos (de inspiração anarquista ou libertária) orientados para o individualismo e 

para o estímulo da auto-valorização157, em particular após a 1ª GG, virá também a 

revelar-se essencial. 

                                                
155 Não é por acaso que a resolução da ONU de 10 de Novembro de 1975, anulada em Dezembro de 1991, 
qualificou o sionismo como forma de racismo e de discriminação racial (DIECKHOFF, 1993). 
156 Caso surgido em plena guerra, quando «diversos representantes da Resistência dos vales alpinos 
elaboraram (...) uma “Carta de Desenvolvimento” para os seus vales, reivindicando para cada um deles o 
controlo do desenvolvimento económico, cultural e linguístico», tendo como resultado algumas 
«estruturas de gestão do desenvolvimento montanhês italiano: as comunidades» (CASABIANCA, 
1992:32). 
157 Caso da perspectiva construtivista da “Educação Nova”, desenvolvida por psicólogos e pedagogos na 
esteira das ideias de Rousseau. De notar que o “individualismo” desta corrente não nega princípios de 
cooperação, colocando a «individualidade ao serviço da colectividade», numa perspectiva de construção 
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Em termos de contribuição para o DRUR, se já em 1933 a TVA158 iniciara com 

êxito técnicas sociológicas de «organização da comunidade» (trabalho social), é em 

1942 que o governo britânico usa pela primeira vez o termo “community 

development”159, referindo-se a uma técnica de progresso social, baseada na promoção 

de uma dinâmica social e económica ascendente, «com o objectivo de auxiliar os países 

a se prepararem para a independência», embora com a preocupação de manter as 

relações existentes (SOUZA, 1987:40). Mas o termo radica nas experiências americanas 

em meio rural e do colonialismo inglês (BIDDLE, 1967; RUTTAN, 1984), na sequência 

das contribuições filosóficas pragmatistas160, da psicologia social (após os trabalhos de 

Kurt Lewin) e do «movimento da escola nova», sobre educação de adultos e sobre a 

investigação-acção, nos princípios do século (MIALARET, 1966; HESS, 1982).  

A frequente aceitação do DC deveu-se certamente ao facto de ser percebido 

como instrumento de oposição e de alternativa às relações coloniais de 

dominação/dependência, concorrendo com outros modelos associados à crescente 

influência dos países socialistas no Terceiro Mundo. As novas orientações da ajuda 

internacional – cooperação em vez de assistência – consubstanciadas no Programa da 

ONU para 1962-72, emanam dessa lógica (cf. SILVA, 1963). 

O caso da Índia – onde o humanismo de Gandhi já desde 1937 deixava marcas, 

com a proposta de uma educação social, idealizada por via de programas de educação 

de adultos (EA) – parecia querer ser o primeiro exemplo de oposição ao modelo 

exposto. Assim, a elite dirigente consegue a implantação de um projecto-piloto de 

desenvolvimento comunitário (DC) em 1948. De facto, foi a independência indiana que 

deu sequência lógica ao referido projecto, sendo depois transposto para o nível nacional 

e, por influência da ONU, para muitos outros países da África, Ásia e América do Sul161. 

O alargamento do DC para o resto do território indiano, após as experiências 

pontuais, revelou as primeiras contradições que levaram ao insucesso de uma “utopia 

importada”. De facto, embora o projecto inicial fosse bem sucedido, com base no apoio 

a iniciativas ascendentes, o governo não teve a capacidade técnica ou burocrática para 

«desenvolver uma estrutura administrativa participativa» (RUTTAN, 1984), tanto mais 

numa sociedade de castas. Ou seja, as minorias de elite revelaram um optimismo e um 

insuficiente esclarecimento sobre os recursos humanos e sobre o contexto cultural em 

                                                                                                                                          
permanente da democracia (no sentido ocidental). Algumas das ideias-chave são: escola aberta, educação 
activa, emancipação precoce e saber integrado (cf. MIALARET, 1966). 
158 Tennessee Valley Authority, que nos EUA se encarregou da experiência pioneira de ordenamento rural 
integrado, no contexto do “New Deal” pós-depressão. O êxito do empreendimento levou depois à 
multiplicação de iniciativas de mobilização “bottom-up” do potencial de comunidades, essencialmente 
rurais (cf. BIDDLE, 1967). 
159 Desenvolvimento Comunitário (ou Desenvolvimento da Comunidade, na forma brasileira). Sobre este 
conceito, cf. por ex. Manuela SILVA (1962).  
160 Relevamos aqui a importância do pragmatismo – orientação das ideias e da educação para a prática, 
utilidade, eficácia e êxito – bem representado nos EUA por William James e J. Dewey. Teve uma forte 
repercussão, pela resposta que oferecia às necessidades da cultura utilitarista e funcionalista e, portanto, 
pela exequibilidade das propostas contempladas para a resolução dos problemas tangíveis, de acordo com 
o senso comum. 
161 A importância da EA neste domínio levou à realização, também por iniciativa da própria ONU, da 1ª 
Conferência Internacional de Educação de Adultos em 1949, na Dinamarca (DIAS, 1978). 
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que surgiam as dinâmicas aldeãs, pelo que tudo fizeram para centralizar um processo 

que exigia intrinsecamente uma descentralização. 

Na Europa, SOUSA (1963), num texto em que sugere a aplicação do DC no 

âmbito da política portuguesa da Junta de Colonização Interna, refere algumas 

experiências pontuais de sucesso no sul de Itália e na Grécia, embora apenas desde o 

final dos anos 1950. Em sequência – e após o reforço da DSI com o Concílio Vaticano II 

– os anos 1960 assistem a diferentes iniciativas sobre o assunto, como as das 

organizações que se enquadram no Serviço Social (no ponto seguinte recorremos ao 

testemunho de um caso português).  

Em meados dos anos 60 a descrença dos líderes políticos e dos técnicos de 

várias organizações quanto à eficácia do DC para atingir os objectivos de 

desenvolvimento levou ao progressivo abandono do processo. Além disso, enquanto os 

efeitos mais visíveis do DC pareciam ser ameaças ao poder central (valorização de elites 

locais, com crescentes reivindicações e alguma instabilidade), outra “solução” parecia 

mostrar-se muito mais interessante para as elites nacionais: chegavam as “sementes-

milagre”162, acompanhadas por novas tecnologias de fertilização, principais meios do 

processo selectivo de intensificação agrícola a que vieram a chamar Revolução Verde 

(RV).  

Com a RV os organismos de assistência bilateral e multilateral reorientaram o 

seu apoio no sentido de fortalecer a investigação agrícola, a extensão, o crédito e os 

sistemas de auxílio ao investimento. Inflacionada a crença na ciência e na técnica163, 

aumentaram a dependência e as desigualdades, de forma geral. De facto, as novas 

sementes eram caras e o rendimento compensador só podia ser obtido com condições 

agronómicas bem controladas e dimensões de exploração compatíveis com grandes 

economias de escala, o que só estava ao alcance de poucos (cf. GRIFFIN, 1974). Isto 

implicou grandes aumentos da importação de factores e a exclusão de muitos 

agricultores do mercado (e dos caminhos de acesso à igualdade de oportunidades), 

levando a saídas importantes do sector e ao aumento de um terciário urbano não 

qualificado. Assim, em muitos países do Terceiro Mundo, o desvio dos investimentos 

do DC para a intensificação agrícola selectiva164 significou o aumento da especialização 

dependente, da pobreza e dos desequilíbrios regionais, contra a lógica do DRUR, o que 

contribuiu para precipitar a crise dos anos 70.  

                                                
162 Variedades de Alto Rendimento (VAR) – híbridos de trigo, milho, arroz e algumas leguminosas – 
obtidas em centros de experimentação do México, Filipinas, Colômbia, etc., formas de ajuda norte-
americana para “combater a fome” nos países pobres (cf. DUMONT, 1977). 
163 Mesmo no pós-guerra os países do Terceiro Mundo sujeitaram-se à inércia do condicionamento cultural 
de antanho, acreditando os seus dirigentes no mesmo que a todos era ensinado nas grandes universidades 
do «Ocidente». Seria assim quase impossível evitar a “transposição dos modelos” existentes, concebidos 
para outras realidades, apesar das inúmeras reformas agrárias parecerem vias próprias para anular os 
efeitos do domínio colonial. Como inspiração para as tais reformas, os países do bloco socialista e a sua 
esfera de influência parecem ter sido determinantes. 
164 Isto significou também a perda de algum investimento que o DC permitia para a promoção da mulher, 
que é o factor humano essencial na reprodução das condições existentes. Com a incorporação técnica e a 
desestruturação da economia tradicional, a concentração do investimento faz-se nos homens, aumentando 
a pobreza das mulheres (de competências diminuídas) e, naturalmente, dos dependentes... 
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4.3.3. Um exemplo da penetração do DC em Portugal 

Portugal não vai ser excepção às influências dos países socialmente mais 

empreendedores, encontrando-se algumas repercussões do DC, uma vez que a pressão 

para a resolução de fortes carências em termos de animação das áreas rurais vai 

suscitar o surgimento da iniciativa possível. Num dos exemplos mais paradigmáticos, 

SEMEDO (1993) traça-nos a curiosa história do «Projecto de Promoção Humana e 

Evangelização», entre 1963 e 1974, em algumas freguesias do concelho de Portalegre. 

Tratou-se de uma iniciativa da responsabilidade do Graal165, iniciada no Alentejo Norte 

na sequência da proibição das actividades do movimento pelo patriarcado de Lisboa166. 

Tal como Coimbra, Portalegre vem a ser uma das dioceses onde o Graal é melhor 

recebido, o que virá a ser decisivo no sucesso parcial da iniciativa de DC167. 

A mesma autora refere alguns antecedentes desta acção: a) em 1961 realizou-se 

o Seminário Europeu sobre Organização e Desenvolvimento Comunitário (cf. UCISS, 

1962), contribuindo para a divulgação do DC e do esclarecimento sobre as suas 

condições; b) em domínios afins do DC, o Plano de Ajuda Rural de Coimbra, a Obra do 

Bem-Estar Rural do concelho de Baião, a Experiência-agrícola da Shell Portuguesa em 

Sever do Vouga. Acrescenta a existência de uma «equipa de Estudo e Experimentação 

de DC», de iniciativa particular, visando a «investigação, experimentação e difusão dos 

princípios e técnicas do DC», que «tinha em curso uma experiência-piloto em duas 

freguesias do concelho de Alcobaça e pretendia actuar em toda a zona Oeste da Serra 

dos Candeeiros» (idem:63). A estes exemplos poderíamos juntar as experiências de 

extensão rural e de DC nas colónias (cf. POSSINGER, 1971; MORENO, 1993). 

Antes de incidirmos sobre os resultados do Projecto, tem interesse mencionar o 

registo geral da acção do Graal, efectuado pela autora: 

«O trabalho de reflexão e discussão ideológica deu lugar também a um trabalho 
visando as vias e perspectivas de mudança partindo das necessidades e aspirações 
dos grupos locais mais desfavorecidos. Neste âmbito, algumas iniciativas 
procuraram pôr os estudantes em contacto com as classes mais carenciadas da 
sociedade portuguesa. Decorreram entre 1962 e 1974 campos de trabalho por todo 
o país, constituindo para mais de setecentos estudantes laboratório vivo de 
experiência social. As tarefas executadas cobriram sectores múltiplos e 
diversificados: o cultivo da terra e a ajuda em outras tarefas rurais; o trabalho em 
indústrias; a construção de estradas e caminhos locais. Inversamente, criaram-se 

                                                
165 Movimento internacional feminino de apostolado leigo, de raízes originais germânicas, mas fundado na 
Holanda em 1921. Implantado em países de todos os continentes, surge em Portugal «como resposta ao 
desejo sentido por grupos de estudantes católicos, em que Maria de Lurdes Pintassilgo e Teresa Santa 
Clara Gomes estavam inseridas, de uma vivência cristã “integradora de novas dimensões”», na sequência 
de contactos nos Centros Internacionais do Graal, na Holanda e nos EUA. Terá sido «uma resposta à 
procura existencial vivida por estudantes universitários dos anos cinquenta» (SEMEDO, 1993:66-67). 
166 Em 1959, quando as características do associativismo feminino do Graal – «tomada de consciência das 
mulheres da sua força colectiva»; «a convergência da acção e da reflexão em torno das coordenadas 
mulher / fé / alternativas sociais» (idem:67) – eram vistas como inconvenientes, tanto mais que a sua 
ligação da fé com a cultura não excluía a dimensão política desta. Só após o concílio Vaticano II haverá 
maior abertura e colaboração para este tipo de iniciativas. 
167 Para além das convicções inerentes às motivações do DC, o Projecto «acrescenta a ideia, também 
corrente na época, de que a evangelização não é possível sem uma base de promoção humana e que, 
reciprocamente, a promoção humana abre caminho ao anúncio do Evangelho» (idem:66; nosso realce). 
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programas de formação residencial para raparigas do meio rural. Neles 
participavam raparigas vindas de aldeias do centro e norte do país. Cada programa 
consistia em unidades de aprendizagem directamente ligadas aos interesses 
básicos das participantes: economia, saúde, educação, fé. Regressadas às aldeias de 
origem, as raparigas procuravam empenhar-se em áreas carenciadas, sobretudo 
em tarefas de animação de crianças e jovens» (idem:68). 
 

Quanto ao diagnóstico do projecto de Portalegre, Elisabete Semedo aponta várias 

conclusões da avaliação que o mesmo comportou. A primeira, talvez a mais importante, 

foi a consideração de que as características de projecto-piloto, solitário, não o fazia 

enquadrar-se «num processo mais vasto de desenvolvimento que tivesse por base um 

planeamento social integrado em medidas concretas de política regional». Assim, as 

concretizações que pudessem permitir a satisfação das necessidades básicas168 só terão 

sido «esporadicamente alcançadas e condicionadas pela boa vontade da autarquia e de 

outras instituições locais» (idem:147). 

A leitura do trabalho desta autora deixa também bem expressa a diferença entre 

a realização do DC no meio urbano mais privilegiado (o único em que se registou um 

efeito social duradouro, o Centro Popular e Recreativo no bairro operário de S. 

Cristóvão, que ainda existe169) e no meio rural: 

«Não tendo ocorrido uma verdadeira mudança de mentalidades e a pretendida 
responsabilização no próprio processo de desenvolvimento por parte das 
populações, ao verem-se entregues a si próprias não se revelaram capazes de 
continuar a obra iniciada. Desse modo se viram findadas as actividades das 
cooperativas de rendas e de tecelagem que durante os anos anteriores haviam 
ocupado alguma parte da população feminina de Fortios e Caia, respectivamente» 
(idem:150). 
Foi «também perceptível um certo descrédito em relação aos objectivos do 
Projecto como forma de solução de problemas, na época, mais prementes para a 
população, como a falta de trabalho ou as más condições de vida (...)» (idem:152). 
 

Em suma, podendo a «vocação» deste Projecto ser classificada, a partir da análise das 

suas formas de intervenção, essencialmente no domínio da animação cultural (exclusão 

da intervenção socioeconómica), terá alimentado demasiadas expectativas, tanto por 

parte dos agentes como dos beneficiários. Por outro lado, depreende-se um contexto de 

paternalismo e de sérias limitações à inovação social ditadas pelo sistema político 

vigente, desencorajador da iniciativa, tanto mais quando esta fazia pensar em 

protagonismos de actores potencialmente subversivos, de que não se excluíam as 

mulheres, ameaças à paz social que se procurava preservar a todo o custo (vide ponto 

7.4). 

 

                                                
168 Faltavam à equipa técnica «especialistas em matérias como a agronomia, engenharia, enfermagem, 
contabilidade ou técnica comercial», dificultando a tarefa de «proceder à superação de necessidades 
primárias específicas» (idem). 
169 Para além de «jardins infantis» entregues a «Instituições de Beneficiência, nomeadamente as 
Conferências de S. Vicente de Paulo e a Santa Casa da Misericórdia» (idem:151). 
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4.4. As condições de reestruturação para o desenvolvimento na segunda 

metade do século XX: uma introdução 

Por um lado, nos finais dos anos 40 e decénio seguinte, os países industrializados 

dedicaram-se sobretudo à sua reconstrução económica, para a qual o planeamento 

estatal “top-down” se mostrava cada vez mais decisivo para as opções de utilização dos 

recursos. Assim, conforme ditava a rigidez da modelização económica, o crescimento 

dos bens materiais seria essencial para a satisfação do consumidor (homo 

œconomicus), o que passava pela implementação das condições de eficiência funcional 

(especialização, concentração) que levassem à maximização produtiva. A resultante 

acumulação e concentração de riqueza – nos espaços urbano-industriais e agrícolas 

onde se efectua o maior investimento – permitiria a difusão da mesma para pessoas e 

áreas menos favorecidas, dando-se-lhe o nome de «desenvolvimento regional». Estas 

eram tomadas como «atrasadas» enquanto não adoptassem o «modelo natural da 

eficiência».  

Como demos antes a entender, esta concepção “difusionista”, contendo 

pressupostos etnocêntricos e elitistas, tinha um certo paralelismo no domínio da 

instrução massificada: os mestres, possuidores do saber e dos critérios para a sua 

“transmissão”, ditariam aos não instruídos (vistos, assim, como despreparados para 

quaisquer protagonismos) o saber “inquestionável” com que foram dotados. 

Este modelo tecno-burocrático e simplista traduziu o domínio da ideologia 

modernista associada à cultura urbano-centrada, em que a “classe dos serviços” 

sustenta a racionalidade que a beneficia. Como a capacidade de “desenvolver” se 

apresenta apenas inerente aos que dominam os “meios correctos”, nos principais 

centros de poder, temos o formalismo e a burocracia a configurar o planeamento e 

ordenamento (hierárquicos, nos domínios urbano, rural e regional).  

A aceitação geral desta ordem, estabelecida como própria de “Estados de 

Direito”, não é difícil enquanto o sistema permite satisfazer as “necessidades” e 

alimentar as expectativas, mas a segurança do welfare state e o optimismo cultivado 

contribuiram fortemente para a uma cultura de passividade e dependência, em 

diferentes meios. O meio rural, neste contexto, não podia deixar de ser alvo de políticas 

viabilizadoras da “industrialização da agricultura”, embora as áreas que ficassem 

excluídas dessa lógica apenas pudessem ser visadas por medidas de protecção 

específicas, o que veio a ser particularmente relevante em países europeus (não nos 

EUA), como se incidirá adiante.  

No seio da Europa, ilustraremos o caso francês como representante de um 

“país-tipo” industrializado, em que os anos de maior crescimento, anos de particular 

intensificação, produção e concentração, geram deseconomias de escala e de 

aglomeração, dada a acumulação de excedentes nos diversos domínios: do produtivo 

até ao detrítico e ao “intelectual”. De facto, há indícios de que a rigidez dos aparelhos 

produtivo, político-administrativo e educativo terão favorecido mais a quantidade (com 

a massificação) que a qualidade.  
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A primeira crise terá sido a “de valores”, pois é um certo “excedente intelectual” 

que antecipa as condições de instabilidade social170, ao pôr em causa várias facetas do 

modernismo e ao exigir uma nova repartição do poder. É uma certa intelectualidade 

urbana que primeiro detecta e dá a conhecer (com produção literária / científica e 

presenças junto dos media) o “desconforto” das vítimas do autoritarismo, da 

dominação, dos conflitos e das externalidades negativas do progresso material.  

Ao papel da guerra fria e da geopolítica de blocos como geradores de tensões, 

junta-se a acumulação de insucessos por parte das maiores potências, o que provoca 

desilusões, formas de reacção e busca de alternativas. Claro que, nesta situação, as 

ciências sociais e humanas estão entre as primeiras responsáveis pela percepção 

crescente do aprofundamento das desigualdades e da dependência (a diferentes 

escalas), mostrando que os conflitos prometem agravar-se com o modelo seguido.  

Para além da conhecida influência das teorias da «causalidade cumulativa» 

(MYRDAL, 1957), da dependência (ex: BARAN, 1957; A. Gunder FRANK, 1978) e das 

obras de técnicos/activistas do desenvolvimento171, MORIN (1968) refere o papel que as 

correntes críticas da sociologia e da ciência política tiveram na eclosão da crise “Maio 

de 68”, após (e em conjunção com) influências doutrinárias trotskistas, anarquistas e 

maoistas, curiosamente com pontos de convergência com o radicalismo cristão 

inspirado em certos objectivos visados pelo Concílio Vaticano II e transmitidos com a 

encíclica Populorum Progressio em 1967. 

Com alguma atenção prestada a determinadas culturas orientais, propõe-se 

então mais uma sociedade do “ser”, combatendo a apetência (sobre)consumista 

inerente à do “ter” (cf. BARROS, 1981)172. Ora, como muitas das reformas necessárias 

para o efeito passavam por grandes perdas de privilégios nas sociedades ocidentais, face 

aos ganhos de competitividade das economias dos Novos Países Industrializados (NPI), 

muitas vezes a favor das transnacionais, a solução geral passou por diminuir a 

preocupação redistributiva e por sucessivas cedências de poder. Cedências não só por 

parte do Estado central, como forma de alienar e/ou partilhar responsabilidades, a fim 

de comprometer os actores mais reivindicativos nas reestruturações, mas também por 

parte de todas as pessoas e entidades que exerciam formas de dominação e prática de 

segregações (cf. FRIEDMANN, 1992).  

O resultado tem sido uma progressiva alteração da natureza das relações 

(homem / mulher, cultos / “incultos”, chefes / subordinados, urbano / rural, países 

ricos e pobres, etc.), no sentido do respeito pelas diferenças e da abertura de novas 

formas de emancipação. Trata-se também de um processo de reestruturação económica 

em que “dividir para reinar” é a estratégia dos novos poderes, de modo a conseguir uma 

                                                
170 Esse “excedente”, gerado pela eficiência da massificação do ensino em diferentes meios e significando 
um escoamento insuficiente no aparelho elitista (governativo, produtivo e educativo), constitui o 
“fermento” de uma participação política contestatária (Cf. MORIN; et alli, 1968). 
171 Simultaneamente pensadores de um «desenvolvimento solidário» ou «harmonioso», como por exemplo 
o padre dominicano Louis-Joseph Lebret, o economista François Perroux e o agrónomo René Dumont. 
172 Queremos referir-nos, em particular ao primeiro dos textos deste autor, incidente nos contributos que 
traduzem a oposição e a conciliação da Economia com a Ecologia. 
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revalorização multicentrada e uma “diluição dos conflitos”. Assim, o encorajamento do 

autocentramento ou da afirmação de forças endógenas pode ser visto como a colocação 

de um desafio que, por trás de objectivos aparentemente idealistas173, não visa senão a 

integração de unidades (pessoas, territórios), embora por meio de relações que 

ultrapassam a mera dependência. Em vez desta, criam-se interdependências guiadas 

por racionalidades económicas e de gestão flexível e partilhada, em detrimento da 

regulação política convencional.  

O aumento dos custos das matérias-primas e da energia (inícios dos anos 70 e 

80) é o reforço final de uma crise174 que leva à abominação dos “pensamentos únicos”, 

com referências centrais do «Ocidente», do «urbano», dos sistemas hierárquicos e 

burocráticos, bem como da generalidade das «autoridades incontestadas» (cf. 

TOFFLER, 1991).  Porém,  por  outro lado,  uma 

nova “autoridade” emerge, devido às novas condições de mobilidade do capital 

associadas à sempre renovada divisão mundial do trabalho, num contexto de aplicação 

de NTIC: trata-se do «saber», o novo factor de flexibilidade que, mais que instrumental 

para a «regeneração capitalista»175, é idealmente factor do desenvolvimento humano, 

pois a “sociedade do ser” terá de ser necessariamente a “do saber” (cf. DRUCKER, 

1993)176. Mais que do saber, será “dos saberes”, pelo que a cultura virá a ser alvo de uma 

nova atenção. 

Não obstante, isto não significa necessariamente o fim das relações de 

dominação. Pelo contrário, tende a torná-las mais subtis, já que os mecanismos de 

qualificação e capacitação são selectivos quanto aos grupos sociais em que incidem e só 

poucos revelam a capacidade de responder às crescentes exigências de reprodução do 

capital. O papel desempenhado pelas NTIC (com capacidades crescentes) faz com que 

cada vez mais pessoas no mundo dependam de poucos técnicos especializados (em 

proporção), que se tendem a concentrar nos centros com condições privilegiadas. 

 

4.5. A França e a CEE: do moderno crescimento agrícola à complexa 

promoção rural 

4.5.1. Planeamento estatal e modernização agrícola 

Na Europa do pós-guerra, o planeamento que abrange as áreas rurais acentua a 

obediência ao funcionalismo que serve o desenvolvimento capitalista mais globalizado. 

                                                
173 E, paralelamente, a objectivos de resistência ou alternativa à velha ordem... 
174 Que afecta todo o modelo industrial moderno e os sistemas dele dependentes, incluindo os agrícolas 
intensivos. Naturalmente, vai fomentar uma busca de eficiência global (passando pela energética), mas 
também, e antes, um redireccionamento (social e geográfico) dos investimentos. 
175 Aprender a ser, conotado com o desenvolvimento da «inteligência emocional», é essencial para a 
mudança (de atitudes...), no sentido de um optimismo pró-activo mas reflexivo. 
176 Este autor, reconhecido como um profundo conhecedor das necessidades das pessoas no seio das 
organizações e uma referência para os profissionais da gestão, tem a particularidade de persuadir melhor 
os “agentes da funcionalidade” que não lêem os trabalhos mais eivados de princípios filosóficos 
“distanciados” para o desenvolvimento humano (ex: FAURE et al. 1972 e MORIN, 1999, no âmbito dos 
trabalhos da UNESCO). 
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Aliás, todo o auxílio dos EUA consubstanciado na criação da OECE em 1948 (embrião 

da OCDE) e no Plano Marshall dá o tom, propondo o modelo da “eficiência norte-

americana” para a Europa ocidental.  

No caso da Grã-Bretanha, a “urbanização do campo” que se verificava mesmo 

antes da guerra (CLOUT, 1976), ao implicar (graças ao acentuado progresso dos 

transportes) a diluição dos contrastes culturais campo-cidade177, facilitava bastante 

mais a aceitação do modelo do que noutros países onde o campesinato tradicional teve 

condições sócio-políticas e territoriais para pemanecer até mais tarde (grande parte da 

França e países do sul). Por isso, a retenção de serviços nas áreas rurais britânicas era 

«um objectivo fundamental na prática do planeamento rural desde os anos 40», com 

particular ênfase nas escolas (MILLS e TRICKER, 1987:37). 

O caso francês mostra algumas diferenças, além de ser sugestivo e importante, 

pela posterior influência nos outros países, na perspectiva da evolução das orientações 

do DRUR que aqui se pretende ilustrar178. Para o efeito, seguimos principalmente os 

trabalhos de CLOUT (1976), CERF e LENOIR (1987) e HOUÉE (1996), embora com 

uma orientação própria.  

Os percursos da modernização agrícola francesa até 1945 afectavam 

essencialmente uma minoria favorecida. Com o termo da guerra e até ao fim dos anos 

50, a modernização tem uma feição nacionalista, pelo que a agricultura, vista como 

sector-chave, é alvo de medidas para o aumento da produtividade, envolvendo a 

convergência de partidos e sindicatos. O crescimento urbano-industrial faz aumentar 

drasticamente o número de operários-camponeses – e ainda mais acentuadamente com 

a difusão do transporte individual – embora com um peso nacional menor que na 

Alemanha ou Polónia (CLOUT, 1976). O Estado procura estender aos rurais os mesmos 

direitos dos citadinos, pelo que uma doutrina de descentralização cultural e educação 

permanente se traduz no apoio a associações e na dotação de equipamentos e infra-

estruturas para as vilas179.  

Mesmo antes da década de 60, a importância de uma rede urbana relativamente 

densa e o peso considerável da população urbana (mais de metade da total), ao 

contrário dos países do Terceiro Mundo, vai ser fundamental no êxito com que a 

“cultura do progresso” se difunde. Com uma política de vulgarização agrícola, 

resultante da acção conjugada dos ministérios modernistas e das organizações 

agrícolas, domina a difusão das inovações técnicas. Dá-se o fomento dos "agricultores 

de ponta", com a ajuda dos Centros de Estudos Técnicos Agrícolas (CETA), mas as 

                                                
177 A figura do operário-camponês – que vem a ter uma presença paralela nos outros países 
industrializados da Europa – é um vector essencial deste fenómeno, acelerando a absorção de valores 
urbano-centrados nas aldeias e vilas e provocando a progressiva desestruturação das comunidades rurais 
tradicionais (cf. CLOUT, 1976). 
178 Incluindo a influência em Portugal, de forma directa (pelo cultivo de afinidades culturais e políticas, 
pela via das relações internacionais) ou indirecta (através da CEE e de outros países já influenciados pela 
França). 
179 Releva-se a influência da obra provocatória de GRAVIER (1947) e do peso dos movimentos (políticos e 
civis) de inspiração cristã, quanto à adopção destas medidas que traduzem o princípio da subsidiariedade. 
Interessa notar aqui o papel da contemporaneidade dos pontificados de João XXIII e Paulo VI (cf. 
CAMACHO, 1991).  
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organizações de agricultores180 fazem pressões (e também acções) para maior 

abrangência das formas de “capacitação” (para a competitividade), de modo a que esta 

pudesse chegar à generalidade dos pequenos agricultores (cooperativismo e 

associativismo, formação profissional, etc.), sem deixar de procurar induzir dinâmicas 

ascendentes de valorização.  

Os anos 60181 caracterizam-se em França pela tentativa de envolvência estatal de 

todas as dinâmicas sociais representativas de interesses particulares, incluindo os do 

meio rural. Trata-se da estratégia de um Estado-protector para regular o crescimento 

económico com uma feição humanista, para compensar o favorecimento exercido pelo 

Mercado Comum às grandes empresas (incluindo a política de preços, vantajosa para as 

maiores explorações de cereal, beterraba, carne, etc.). Por isso, ao mesmo tempo que se 

cria o Fundo de Regularização dos Mercados Agrícolas (1960) – antecipação da 

principal via da Política Agrícola Comum (PAC) da CEE – aposta-se no plano e no 

planeamento/ordenamento.  

Quanto ao meio rural, os principais instrumentos para o efeito baseiam-se na 

Lei de Orientação Agrícola de 1960, que já previa a «criação de zonas especiais de acção 

rural para as pequenas regiões nas quais o subdesenvolvimento económico apela a 

medidas coordenadas (...)» (HOUÉE, 1996:90). Isto procura efectivar-se desde 1964, 

quando a DATAR veicula a «Política de Renovação Rural», de modo desconcentrado, 

embora não passe de uma forma tecnocrática e descendente de planeamento cujas 

limitações só vêm a ser superadas no final do decénio, após a crise social e a afirmação 

regionalista (idem:95). 

Por outro lado, implementa-se uma política de estruturas e amplia-se a política 

educativa, de tal modo que a formação de adultos e a animação socio-cultural (desde 

1963), inspiradas nas metodologias participativas de estruturação social das  

(ex-)colónias, procuram recuperar certas vítimas de exclusão do sistema. 

Coerentemente, desde 1966 que o apoio efectuado pela «vulgarização» se concebe 

como alargado a todos os domínios da promoção da qualidade de vida dos agricultores 

e com metodologias de indução do comprometimento destes profissionais. Trata-se 

então de uma via de actuação que ronda a concepção mais aceite de extensão rural e 

com objectivos mais próximos daquilo que muitos autores concebem como 

«alternativo»: desenvolvimento (agrícola, rural, local). 

Apesar deste contexto aparentemente favorável a dinâmicas de DRUR, na 

realidade eram os interesses do produtivismo agrícola que mais peso tinham nas 

decisões do Estado, bem como na orientação corrente da PAC. Neste período já se 

obtinham superproduções sistemáticas, ainda assim apoiadas pela força dos 

privilegiados e dos defensores do apoio à agricultura como forma de política social para 

os pequenos agricultores. As pressões para controlar os «subsídios à ineficiência» 

                                                
180 De Jovens Agricultores e de outras, como as que derivaram da Confederação Geral da Agricultura 
(CGA), incluindo a própria federação sindical dos empresários agrícolas (FNSEA) (cf. MOATI e ROGER, 
1984). 
181 Mais precisamente desde 1958 (quando a criação da CEE acompanha uma série de mudanças) até 1968. 
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levam a propostas de racionalidade tecnocrática, cujo exemplo mais pertinente foi o 

Plano Mansholt182, de 1968. Ora tal situação contribui para acumular factores de 

tensão, alimentando a crise dos anos 70. 

 

4.5.2. Pressão descentralizadora e condições incompletas de promoção 

rural  

Vários países da Europa ocidental, mais sensíveis ou mais reagentes que os de outras 

partes do globo aos factores de crise, foram os primeiros a encetar medidas de 

regulação face ao contexto crítico.  

Entre os países da CEE focamos, mais uma vez, o caso da França onde, após 

1968, se verifica uma grande vitalidade dos movimentos regionalistas e ecologistas, 

defendendo inclusivamente a ruralidade. Em certa medida, os responsáveis políticos 

pelas comunidades rurais – incluindo os protagonistas da «política aldeã» (cf. FAURE, 

1992) – sentem que chega a vez de melhor se ouvir a sua voz, após anos do relativo 

privilégio sectorial dos agricultores. A pressão social pela diversidade, exigindo a 

experimentação de processos alternativos, leva mesmo ao financiamento de projectos 

inovadores (linha diferente das práticas descendentes habituais), desde 1970.  

Neste ano, implementa-se a figura do PAR (Plano de Ordenamento Rural), 

documento de planificação micro-regional, com «origem nas aspirações democráticas 

no seguimento de 1968, nas orientações contratualizantes da “nova sociedade”, no 

despertar das colectividades rurais» (HOUÉE, 1996:133) e que prevê um 

acompanhamento permanente e participado das acções e do seu impacto.  

No entanto, semelhante inovação chocará com todo o enquadramento cultural e 

institucional, tornando-a inoperativa, enquanto era alvo de oposição com 

argumentação técnico-económica: «Querer empreender um ordenamento rural distinto 

do ordenamento urbano é uma velha querela de administrações, uma «ilusão 

económica» custosa que assenta em limites arbitrários, socialmente condenáveis, 

economicamente ultrapassados (...)» (J Jung, 1971; citado por idem:134).  

Mas os PAR (no âmbito do Ministério da Agricultura) são acompanhados por 

outro instrumento de ordenamento – os «contrats de pays» (âmbito do Ministério do 

Equipamento) – para promover melhores relações cidade-campo, com base na 

potencialidade das «cidades médias» para o efeito (LE COZ, 1987). Este instrumento, 

ao contrário dos PAR, tem uma «duração determinada, geralmente cinco anos, e um 

programa definido estritamente, ligado a financiamentos específicos. Está dotado de 

uma finalidade essencialmente produtivista e considera a sua área de intervenção antes 

de mais como uma bacia de emprego (...)» (idem:32). Apesar de ser uma «experiência 

de planificação (parcial) descentralizada, localizada e contratual (...)», a dinâmica de 

                                                
182 Que nunca foi aprovado, embora alguns dos seus princípios tenham sido retomados em directivas de 
1972 e 1975 para minorar a crise estrutural, tanto pela definição de medidas pró-eficiência como por 
contemplar certos objectivos próprios de política regional (cf. VARELA, 1988; BERGMANN e BAUDIN, 
1989). 
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descentralização iniciada em 1981-83 dará origem às Cartas Intercomunais em 1984, 

que poderão substituir também os PAR onde e se a população desejar. A função deste 

novo instrumento será o de «constituir a pequena região como o nível essencial da 

planificação económica e social nacional» (ibid.:41). 

Por outro lado, desde o início dos anos 1970 que se dá maior valor às culturas 

minoritárias em meio rural, de tal forma que línguas e culturas locais são reconhecidas 

pelo Ministério da Educação183. O próprio Ministério da Agricultura inclui a dimensão 

cultural na sua política de ordenamento e a formação profissional perde o seu carácter 

meramente sectorial, instrumental e restritivo. Em 1971, é também sintomática a 

criação do Ministério do Ambiente, que traduz uma perspectiva de novos interesses 

sociais e do consumidor, levando inclusivamente à delimitação de novos parques 

nacionais e regionais184, que incluem objectivos de ordenamento paisagístico, 

conservação da natureza, desenvolvimento sócio-económico e investigação científica. 

Esta realidade, apenas uma das formas de reacção às pressões empoladas pela 

dimensão ambiental da crise, inspira o início da Política Ambiental da Comunidade 

Europeia em 1973 (BRIGGS, 1991).  

Ao longo dos anos 70, o crescimento do desemprego também tem 

correspondência no meio rural e os agricultores pluriactivos não deixam de sentir os 

efeitos das perdas de competitividade e de emprego industrial. Com a crise nas regiões 

em declínio, a adesão das Ilhas Britânicas à CE em 1972 teve como condição negociada 

o surgimento da Política Regional da CE, desde 1975 (criação do FEDER), contendo a 

preocupação de apoiar a inovação e a reestruturação regional e local. A Grã-Bretanha 

foi o primeiro país a responder à necessidade de reestruturação local, o que fez 

apoiando projectos de DC, no que foi seguido por outros países ocidentais (STÖHR, 

1990)185.  

Este tipo de projectos, inspirado nas experiências de sucesso das ex-colónias e 

da América Latina (cf. STÖHR, 1974; STÖHR e TAYLOR, 1981), vai ser paulatinamente 

tentado, sob a forma de DC, de Iniciativas Locais de Emprego (ILE) ou de 

desenvolvimento rural integrado (DRI), à medida que serviços como a extensão rural 

(quando viciados com orientações difusionistas) e o trabalho social mais corrente 

encontravam cada vez menos condições de êxito186.  

 

                                                
183 Ultrapassando a uniformidade do francês, como «língua da modernização», adaptada a todo o 
formalismo inerente ao acesso ao crédito e a outros meios de progresso técnico-económico (cf. BÉTEILLE, 
1994). 
184 Tal como aconteceu noutros países, na sequência de medidas conservacionistas desde inícios do século 
em países nórdicos, chegando-se mesmo a incluir os «bens ambientais de raiz nos planos locais», casos da 
Áustria tirolesa e de cantões suiços (WOODRUFFE, 1994). 
185 Note-se que existiram iniciativas anteriores de DC, mas não eram sobretudo financiadas pelo Estado. 
Em território francês, o DC adoptou o nome de «Trabalho Social Global» (ION, 1990). 
186 Neste último caso, sobretudo porque a massificação das dificuldades sociais associadas ao desemprego 
colocava novos desafios aos profissionais deste domínio, à partida impotentes para incidir, por ex., na 
animação económica, necessariamente multiparticipada... (cf. THÉVENET; LAVIGNE; et al., 1985). 
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4.5.3. Abordagens Integradas e as limitações das medidas da CEE para o 

meio rural 

O DRI tem designado situações diferentes e corresponde ao produto de diferentes 

influências. Baseia-se na ideia de Lebret (técnico de desenvolvimento nos anos 50, 

fundador da revista Economie et Humanisme e um dos principais redactores da 

Populorum Progressio) do «desenvolvimento de todo o homem e para todos os 

homens» (CASABIANCA, 1992:31). Foi concebido para o Terceiro Mundo (âmbito de 

acções do Banco Mundial, da FAO, do PNUD, etc.) por intelectuais e ideólogos que, de 

forma alternativa, mas não exclusiva: 1) perceberam que até mesmo o rápido 

crescimento do rendimento em áreas rurais não assegurava nem a disponibilidade nem 

o acesso equitativo aos serviços sociais e equipamentos; 2) utilizavam a abordagem 

sistémica como ferramenta conceptual para a configuração institucional e 

implementação de programas; ou 3) se revelavam desiludidos com as abordagens 

tecnocráticas e burocráticas do desenvolvimento rural, tomando-as como instrumento 

de controlo (RUTTAN, 1984). 

Portugal encontra-se entre os casos europeus onde a aplicação do DRI foi 

tentada (cf. ESPADA, 1991; PORTELA e REBELO, 1991) mas, tal como foi identificado 

por PORTELA (1999), na sequência de outros trabalhos, verificaram-se várias 

limitações que questionam a adequação da designação «integrado»187. 

Na Europa em geral, o DRI teve um certo paralelismo com o «desenvolvimento 

micro-regional integrado», após a criação dos Programas Integrados Mediterrâneos 

(PIM) pela Comunidade Europeia em 1982188, sem que, contudo, tenha sido pensado o 

controlo do processo pelos actores locais. Apesar disso (não obstante o recurso à 

dinâmica endógena ser muito controverso), a influência dos PIM em posteriores 

projectos de DRI ou de DL é considerável porque se trataram de verdadeiros programas 

de incidência selectiva em áreas carenciadas, antecipando a utilização dos princípios de 

subsidiariedade, programação, adicionalidade, parceria e avaliação que viriam a 

acompanhar a aplicação dos fundos estruturais após a sua reforma de 1988.  

Já as ILE surgiram como um programa da OCDE em 1982189, mas esse foi 

rapidamente adaptado pela CE190, apoiado pelo FSE desde 1985 e acompanhado no 

âmbito do Programa LEDA191 desde 1986. Entretanto (1984) o FEDER contempla 

medidas para promover o potencial de desenvolvimento endógeno das regiões. No 

entanto, apesar de todas estas medidas poderem favorecer áreas rurais, na realidade 

                                                
187 Em particular, carências ao nível dos processos de planeamento, gestão, monitoria e avaliação (cf. 
idem). 
188 Surgiram como contrapartida para as regiões desfavorecidas da CE face à prevista adesão dos países 
ibéricos, mas só começaram a funcionar em 1985. Os PIM foram a versão pioneira dos Programas 
Integrados de Desenvolvimento Regional (PIDR) e das Operações Integradas de Desenvolvimento (OID). 
189 Designado por LEED desde 1993. 
190 Que considera – na Comunicação de 1984 «Contribuição das Iniciativas Locais na Criação de Emprego» 
– o potencial de criação de um milhão de postos de trabalho. 
191 Programa da CCE/DG-V para assistência (não financeira) e recolha de informação sobre "criação de 
emprego a nível local". Nesse sentido, encomenda trabalhos de investigação a equipas locais, associadas a 
instituições de ensino superior, e produz relatórios de análise e avaliação para sustentar debates e novas 
práticas de intervenção e desenvolvimento do emprego local. 
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são quase sempre os meios com maior densidade que captam a grande maioria dos 

fundos e acções, quando não há “especificidade rural” e atenção às condições 

territoriais concretas. Por isso, mesmo o Reg. 797/85 e os programas específicos de 

desenvolvimento da agricultura192, pela abrangência e dependência do aparelho 

político-administrativo, nem sempre podiam contribuir para revitalizar meios rurais 

que, afinal, careciam de abordagens integradas. Os subsídios para regiões de montanha 

(apesar de necessários), além de não abrangerem todo o “rural subdotado”, apenas 

tendiam a deixar sem alternativa a reprodução de uma lógica assistencialista. O caso 

particular dos PIDR, chegando mesmo a contemplar formas de promoção rural, não 

podiam garantir a sustentabilidade desse efeito quando os actores regionais/locais não 

se encontravam envolvidos no processo e comprometidos com a revitalização rural. Por 

fim, todos estes aspectos têm de ser considerados num quadro fundamental, bem 

conhecido: as áreas rurais a que nos referimos têm vindo a registar cada vez menor 

dependência das actividades agrárias, sobretudo em termos de ocupação dos activos, à 

medida que as economias se terciarizam. 

 

4.5.4. A influência francesa na génese europeia dos movimentos  

sociais-territoriais 

Mais uma vez, o recurso ao caso francês é fundamental, pela influência que exerceu na 

disseminação da noção de DL como conceito ideológico de reacção e oposição 

(des)construtiva ao centralismo político-administrativo. Neste sentido, 

GONTCHAROFF (1999) faz notar que foi o excesso de «centralização à francesa» que 

exacerbou em França a reivindicação do «local», sendo este tanto a «região», a «micro-

região ou pays» ou a freguesia (commune), neste caso o domínio dos autarcas 

associados «contra a tecnocracia parisiense e a omnipotência do aparelho de Estado 

para um desenvolvimento das responsabilidades locais» (idem:12). 

Se atrás foi mencionada a emergência regionalista / ruralista pós-1968, falta 

ligar o fenómeno ao movimento do DL como enquadramento de todas as sensibilidades 

“de alternativa” que se quiseram representar por designações conceptuais, como 

aquelas que abordamos nos pontos 5 e 6. De facto, foi com o termo «local» que a 

esquerda moderada francesa193 deu cobertura às “novas” aspirações culturais e 

políticas, incluindo as que desejavam pôr termo às longas e penosas restrições ao 

associativismo194 e as que reivindicavam «viver, trabalhar, decidir no local»195.  

Após as leis de descentralização de 1981, os Estados Gerais «des pays» em 1982 

proclamam o «acto de nascimento do desenvolvimento local» em espaço rural 

                                                
192 Respectivamente, o Reg [CEE] sobre a melhoria da eficácia das estruturas de produção agrícola e os 
programas aprovados pela CE para atender a condições específicas dos países ibéricos (PEDAP, no caso 
português) e da Irlanda. 
193 Que só conseguiu o poder em 1981, através do Partido Socialista (desligado do Comunista, ao contrário 
de 1974), mediante promessas de nacionalização de parte da economia, descentralização administrativa e 
aumento de benefícios sociais. 
194 Após dois séculos, só em 1981 se restabelecem em França todas as liberdades de associação 
(REBÉRIOUX, 2000). 
195 «Vivre, travailler, décider au pays». 
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(COULMIN, 1986:15), ao mesmo tempo que se institucionalizava o «desenvolvimento 

social» em meio urbano, segundo MENGIN e MASSON (1989). Estes autores marcam a 

diferença essencial entre os qualificativos «local» e «social», ao dar um profundo 

sentido de identificação cultura-território ao primeiro – que implica maior 

representação no «rural» – e uma presença essencialmente urbana ao segundo. 

Seguem-se os Estados Gerais da Agricultura (1983) e, a pouco e pouco, impõem-

se instrumentos contratuais para «federar em torno do local» parcerias exteriores (ex: 

cartas intercomunais de desenvolvimento e de ordenamento). Desde 1985, consagram-

se outras dimensões do DL, incluindo a económica, mas sempre tomando o «local» 

como território pertinente para redescobrir identidades colectivas e solidariedades e 

símbolo de diversidade a respeitar, base de uma democracia assimilada ao processo de 

desenvolvimento. Neste contexto, o «Projet Rural» dos anos oitenta (SOUCHON; et 

alli, 1988) não foi excepção, afirmando-se como uma força ideológica coerente, com 

grande influência nas orientações “pró-rural” da CE196. 

A criação dos Pays em 1995, no âmbito da Lei de Orientação para o 

Ordenamento do Território (OT), traduz também esta realidade e uma nova visão do 

OT, «melhor adaptada às realidades das actuais políticas de desenvolvimento local e às 

exigências do desenvolvimento durável para o futuro» (Arlaud e Périgord, in: V.V., 

1999:4). Pela utilização de uma referência ao espaço vivido e às identidades colectivas – 

com conotações de ruralidade, globalidade e solidariedade (idem) – e pela mobilização 

da participação social, a iniciativa «modifica profundamente as práticas administrativas 

herdadas da nossa tradição jacobina» (Nicolas Portier, in: V.V., 1999:5).  

O “reverso da medalha” tem a ver com o ajustamento desta orientação 

legislativa ao contexto neoliberal, contrariando uma certa tradição francesa para o 

“ordenamento tecno-burocratizado” e “igualitarista”197, ao serviço do “bem comum” 198. 

De acordo com RENARD (1995:47), a oficialização dos Pays – sujeita mormente às 

condições de mobilização local – coloca problemas de uma certa concepção de ética e 

de justiça, face à extrema diversidade dos espaços, pondo em causa «uma estrutura 

territorial de solidariedade idêntica para o conjunto nacional». 

 

4.6. O investimento crítico no capital social: uma revolução silenciosa  

na UE 

Queremos salientar a ideia de que a França não foi o único país a reagir às necessidades 

de metamorfose sócio-política com dinâmicas de descentralização traduzidas em novos 

poderes em meio rural. Nem foi, naturalmente, o único a contribuir para as Iniciativas 

da CEE / UE incidentes na superação dos problemas. Se é verdade que as condições 

                                                
196 Que se observa com a «Campanha Europeia para o Mundo Rural», desde 1987, e que se configura 
sobretudo nas acções sócio-estruturais do FEOGA-O e nas intervenções da política regional da CEE. 
197 Muito menos participado do que noutros países do Norte (Cf. LOWE et al., 1998). 
198 Mais no sentido de “dar ordem”, contra interesses particulares, apesar de aménagement sugerir 
sobretudo “arrumação” ou “arranjo”. 
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estruturais eram diferentes de outros países – por exemplo, alguns já eram 

descentralizados – também temos de ter em atenção que todos os governos foram 

forçados a um padrão aproximado na reacção à “conjuntura de crise estrutural” da 

economia mundial dos anos setenta e oitenta do século XX199. 

Em toda a Europa se exploraram, neste período, formas inovadoras de investir 

na valorização multidimensional, na emancipação criadora das pessoas, procurando-se 

incrementar a responsabilidade de indivíduos e colectividades sobre o futuro dos 

territórios em que se integram. Os países com maior tradição de democracia local (ex: 

Dinamarca e Holanda, para além dos escandinavos fora da CEE) terão sido aqui mais 

influentes que inovadores. Para compensar a fraqueza cada vez maior da regulação 

política nacional ou supranacional, em que já não há condições para garantir tanto 

“emprego seguro”, o «capital social»200 passa a ter maior referência territorial e a ser 

mobilizado para minorar a instabilidade do “capital económico”.  

Portanto, todo um conjunto de alternativas começa a impor-se, à medida que a 

PAC é forçada a mudar, em resposta às alterações na estrutura da economia (aspectos 

qualitativos e quantitativos do mercado) e da sociedade rural, acompanhadas por 

mudanças nas estruturas de poder e de regulação (Cf. KAYSER, 1990; BLACK; et al., 

1995; BAKER; et al., 1997). A mudança de mentalidade foi particularmente importante, 

implicando também novas formas de interpretar e de “medir o rural”, promovendo-o 

como espaço de inovação social (Cf. KAYSER, 1996), numa perspectiva de 

responsabilidade solidária (interpessoal e interterritorial). 

Por um lado, a solidariedade e cooperação são fomentadas pelos poderes 

estabelecidos para tornar possível a partilha de esforços na contenção dos 

desequilíbrios, normalmente sob a forma de parcerias que fazem convergir a acção de 

instituições, profissionais e organizações (Cf. ESPARCIA et al., 2000). Por outro, 

acusando a debilidade do poder político, vários cidadãos e organizações vêm a afirmar 

um “activismo crítico”, traduzindo valores de cooperação contra qualquer forma de 

dominação, incluindo a das empresas e mercados201.  

Como nas áreas rurais a agricultura tinha um papel cada vez menos importante 

como factor de emprego, desde meados dos anos oitenta que a CE influencia os 

diferentes países (incluindo Portugal) no sentido de sujeitar as políticas públicas ao 

princípio da programação com incidência regional, tentando mobilizar o potencial 

endógeno. Como demos a entender antes, os programas tendem a ser, cada vez mais, 

territorializados, com maior expressão nos “programas integrados”. 

                                                
199 WESTHOLM et al. (1999) identificam essa realidade quanto ao desenvolvimento rural integrado, 
apontando o surgimento da “abordagem de parceria” no Reino Unido e na Irlanda nos anos oitenta. 
200 FRANCO (2001:153) lembra que este conceito, antecipado por Tocqueville, «é uma noção 
essencialmente política», pelo que não se pode gerar «capital social» sem fazer política. Cf. tb. 
ABRAMOVAY (1999) e RAY (2000). 
201 Conforme a ideia expressa no termo da Declaração Final dos Encontros Mundiais do Desenvolvimento 
Local de Outubro de 1998 (Sherbrooke, Canadá): «À mundialização neo-liberal nós opomos a 
mundialização das nossas solidariedades». Esta matéria será alvo da nossa atenção no Capítulo VI. 
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A própria PAC passa a incentivar a extensificação e a diversificação das 

actividades. Isto no contexto de uma preocupação de ordenamento territorial que retire 

às áreas urbano-industriais o quase exclusivo do emprego não-agrícola. Tanto a 

Campanha Europeia para o Mundo Rural (Conselho da Europa, 1987) como a 

subsequente Comunicação “O Futuro do Mundo Rural” (CCE/PECO-394, de 22 de 

Junho de 1988) traduzem e documentam esta preocupação.  

Em 1988, a reforma dos fundos estruturais concretiza maior concentração dos 

investimentos públicos nas regiões mais carenciadas e novos processos de intervenção, 

sob os princípios acima referidos, que traduzem a filosofia e prática crescente de 

comprometimento articulado dos agentes institucionais, económicos e da sociedade 

civil202. Isto vai tornar quase inevitável a criação de um programa inovador para 

contrariar o despovoamento e o ciclo de empobrecimento das áreas rurais, 

aproveitando métodos de trabalho e de valorização social já há muito experimentados 

em regiões desfavorecidas de todo o mundo (extensão rural, DC, DRI), especialmente 

em contextos de descolonização.  

Trata-se de criar condições para substituir muita da assistência estatal por auto-

assistência, através de mediações associativas qualificadas, por exemplo, dinamizando-

se iniciativas locais de valorização pessoal/social, económica, cultural e política. 

Naturalmente, num contexto em que a crise estrutural coincide com o desafio 

permanente da globalização empresarial, o desenvolvimento local/rural não deixa de 

ser promovido como uma forma inovadora de regulação, em busca permanente de uma 

compatibilização entre a solidariedade e a competitividade. O discurso é o da 

compatibilização entre a legitimidade e a eficiência, que também se revê no binómio 

aprofundamento da democracia / melhoria da qualidade de vida.  

Supõe-se que é a participação motivada da população na (re)construção do seu 

mundo tangível – o “seu território”, daí a importância da criação de identidades 

(micro)regionais e locais – que, ao ser impulsionada pelos desafios veiculados por uma 

exposição crescente à (in)formação, irá despoletar um processo sustentável (ou 

durável) de respostas às ameaças globais (Cf. CRIDEL, 1994).  

Claro que se assume que este processo só tem viabilidade pela cooperação (em 

parcerias e em redes) entre os actores / territórios, tanto mais que são sobretudo os 

meios de baixa densidade (destituídos de massa crítica) aqueles em que se promove 

este movimento alternativo203. No entanto, o problema das agressões ambientais 

introduz algumas objecções de fundo a todo o processo de “descentralização do 

desenvolvimento” promovido pela CE, sempre que os interesses ecologistas mostram 

uma insuficiente transversalidade e inclusão de objectivos da política ambiental nas 

                                                
202 Sobre o conceito de «sociedade civil» e a sua «progressiva indiferenciação» da «sociedade política» cf., 
por ex., CUNHA (1986) e DAHRENDORF (1995). 
203 Nestas condições, FERRÃO (2000) chama a atenção para o reconhecido papel fundamental da «função 
redistributiva dos meios urbanos em relação a pessoas e organizações localizadas em áreas rurais» (idem: 
52). 
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áreas rurais sujeitas ao processo de “endogeneização dos protagonismos” (Cf. WOOD, 

1997). 

Este “cultivo” ideológico do ordenamento participado e do desenvolvimento 

local, envolvendo parcerias, foi então despoletado em grande escala nas áreas rurais da 

CE com o lançamento do PIC LEADER204. O grande objectivo deste foi complementar 

programas de desenvolvimento rural já em curso, com base em formas inovadoras de 

intervenção local, isto é, a partir da animação efectuada por grupos de actores da 

sociedade civil. Estes – de 12 países em 1991-95 e de 15 desde então (respectivamente, 

217 e 972 colectividades) – candidatos aos fundos afectados ao LEADER, são 

geralmente associações que se supõem capacitadas para a inovação social em meio 

rural. Adiante (ponto 8) incidiremos nas condições deste PIC em Portugal. 

                                                
204 Que corresponde à sigla, nas línguas latinas da CE, em que se traduz a expressão “Ligação Entre Acções 
de Desenvolvimento da Economia Rural”. 
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CAPÍTULO III 

5. O DL e “outros”: um ponto da situação sobre os conceitos socialmente 

afirmados 

Antes de iniciarmos o estudo do caso português e das respectivas manifestações do DL, 

na vertente DLMR, pensamos que é útil precisar diferentes concepções do 

«desenvolvimento» como alternativa àquele que mais se conota com o mero 

crescimento económico (essencialmente os domínios A e D da Fig. 1). Fazêmo-lo 

referindo alguns contextos não focados antes e, principalmente, aprofundando os 

afloramentos introdutórios avançados no primeiro capítulo, para além de outros soltos 

no âmbito da narrativa, mais preocupada com o fio condutor da sequência histórica. 

Alguns trabalhos de compilação, organização e/ou anotação bibliográfica sobre 

iniciativas de desenvolvimento local em geral (ex: NOVY, 1990) ou sobre estudos em 

torno do DL e do DRUR no caso português (ex: MORENO, 1998b) permitem-nos 

perceber numerosas contribuições. Além da quantidade, os termos utilizados têm 

também significados contextuais, culturalmente referenciados, tal como temos visto. 

Por isso, interessa-nos mostrar a diversidade de domínios ou correntes que envolvem 

as dinâmicas dos actores individuais e institucionais que se reconhecem hoje em 

«acções de DL», procurando brevemente situá-las.  

 

5.1. Nomes e formas da alternativa: uma sinopse 

Até aos anos 1970 a forma mais comum de fazer referência ao espaço no que toca ao 

«desenvolvimento» era o «regional». O desenvolvimento regional (DREG) era visto 

como o resultado pretendido do planeamento económico, mais ou menos centralizado 

mas sempre descendente, ao nível subnacional. Tratava-se de uma das manifestações 

da alegada (pelos governos) preocupação estatal com a equidade no território nacional 

(especialmente após a 2ª GG), tendo como instrumento principal o exercício da 

competência dos economistas (cf. FRIEDMANN e WEAVER, 1979). O DRUR era 

também referido, num sentido semelhante ao que hoje entendemos, como «processo 

de melhoramento económico ou das condições de vida da população rural», mas os 

meios para tal eram de concepção sectorial (ex: extensão e desenvolvimento agrícola) e 

passavam necessariamente pelo DREG, na concepção apontada. 

As primeiras concepções alternativas a este DREG parecem ter precursores nos 

anos 1920-30 nos EUA (anteriores ao DREG), embora na perspectiva de “planeamento 

iluminado”. Primeiro enformado por uma bio-ética – de harmonia entre o Homem e o 

Meio, contra o crescimento «canceroso» das cidades – passou depois pela influência 

das ideias de Lewis Mumford, por sua vez paralelas ao pragmatismo de Dewey quanto à 

relação «educação, planificação e acção social» (idem:55). Foram também precursores 

da alternativa ao desenvolvimento descendente o pensamento utopista do 
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«regionalismo cultural» de H. Odum e Moore, nos finais dos anos 1930 (cf. idem; 

BINGHAM e MIER, 1993), assim como os contributos para o DC (ver ponto 4.3). 

Foram estas ideias que terão inspirado o modelo normativo de 

«desenvolvimento agropolitano», de John Friedmann (FRIEDMANN e DOUGLASS, 

1975). Tratar-se-ia do resultado de um planeamento social nacional-regional que 

definisse formalmente territórios organicamente autónomos, com base em condições 

culturais, sociais e ambientais distintas, onde se criaria uma rede viária interna mais 

desenvolvida que a nacional.  

Este modelo foi concebido para países de economia essencialmente agrária da 

Ásia, embora o autor o tenha considerado também adaptado a outros de África e até 

regiões desfavorecidas de países industrializados. Entretanto reconheceu a existência de 

uma estratégia precoce de «desenvolvimento agropolitano» associada ao movimento 

chileno de Reforma Agrária entre 1964 e 1973, de acordo com outros autores 

(FRIEDMANN, 1985). 

Alguns dos aspectos do «agropolitano» encontram-se igualmente no «bio-

regionalismo», mas este pressupõe maior exercício da autodeterminação cultural, 

contra os efeitos uniformizadores da industrialização. Autodesigna-se também por 

«economia da inovação» (SALE, 1996) e apoia-se em ideias já contidas no “pensamento 

Ludita” (séc. XIX, em Inglaterra) e especialmente em E. SCHUMACHER (1973)205 e 

seguidores (ex: McROBIE, 1981). 

As ideias de teóricos do planeamento conhecedores das condições do Terceiro 

Mundo e envolvidos na busca de alternativas, como Stöhr e Friedmann, vão de 

encontro aos resultados da investigação de economistas italianos, que identificam o que 

se vem a designar pelo «modelo da Terceira Itália», tributário dos «distritos 

industriais» de Marshall (1920) e objecto de todas as referências ao paradigma do 

«desenvolvimento endógeno».  

Entre as abordagens da problemática do DL, este modelo de «construção social 

do mercado» refere-se a um «endógeno» algo restritivo, visto inicialmente como 

«desenvolvimento regional endógeno». Tem particular interesse no âmbito do 

«desenvolvimento económico local», matéria sobretudo trabalhada por autores nas 

áreas da economia e da geografia económica, normalmente interessados na dimensão 

espacial-territorial das dinâmicas industriais (metrópoles e tecnopólos, «meios 

inovadores», «redes», etc.), as mais motrizes da economia206. 

Para além do DREG, dos DC e DRI e do «desenvolvimento endógeno», outros 

conceitos surgem nos anos 1970 que fazem multiplicar os termos apostos a 

«desenvolvimento» para traduzir a rejeição de uma lógica social / económica / cultural 

                                                
205 Cf. também SCHUMACHER (1977). 
206 Não sendo este um domínio que nos capte a atenção, remetemos o eventual interesse para obras como 
GREFFE et al. (1986); FERRÃO (1987); MIFSUD et al. (1987), BENKO e LIPIETZ (1992a) e VÁZQUEZ 
BARQUERO (1993, 1996) ou, mais resumidamente, BENKO (1995). 
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geradora de mal-estar: «outro/novo», «eco», «auto», «autocentrado», «alternativo», 

«ascendente» (ou «de baixo para cima»), etc. 

O «ecodesenvolvimento», nascido nos anos 1970, associa-se à proposta de um 

processo que contrarie os investimentos ambientalmente agressivos. Já o 

«desenvolvimento autocentrado», sobretudo empregue do início até meados dos anos 

1980, tem um significado obtenível da etimologia207: desenvolvimento em que as 

decisões para a condução do respectivo processo emanam como prioridades sentidas 

pela comunidade onde ele tem lugar, por oposição às do meio envolvente. Neste e na 

generalidade dos outros, está subjacente a noção política de «autodeterminação»208 e a 

vontade de protagonismo de certos actores (cf. YRUELA e GUERRERO, 1995). 

Estamos perante um conjunto conceptual que o DL dos anos oitenta e noventa 

irá absorver, cada vez mais. No entanto, à medida que este é apropriado por actores e 

agentes, de forma generalizada e indiferenciada, face à existência de muitas formas e 

níveis de actuação descentralizada, geram-se acréscimos como «desenvolvimento local 

sustentável» e «desenvolvimento local integrado e sustentável», neste último caso 

sendo mesmo a forma por extenso da Rede “DLIS”209 (cf. SILVEIRA e REIS, 2001). 

Estes conceitos correspondem à forma identitária de actores que mais valorizam os 

processos educativos e formadores (no sentido lato) para a cooperação e parceria, 

centrados nas pessoas e nos cidadãos organizados, entendendo o DL como algo 

parecido com «um processo de valorização participada e solidária de pessoas e 

comunidades para o seu empoderamento interactivo com a qualificação ambiental». 

Logo, existe uma rejeição de outros “DL” que favoreçam «competição predadora» e 

polarizações, mas também «localismos», por exemplo. 

Referimo-nos a iniciativas e ao apoio às mesmas que, a nível mundial, se têm 

mostrado inovadoras naquilo que pode ser visto, por alguns, como “combate 

participado e sustentável à pobreza e/ou à dependência sistemática” e por outros como 

“dispersão de energias e recursos para semear a instabilidade”, em vez de “tornar 

viáveis os projectos que representem visível progresso e contribuam para a ordem e 

qualidade de vida dos que a sabem ter...”210. No entanto, essas acções podem ter 

características substancialmente diferentes em países pobres e em “regiões pobres” ou 

“meios rurais desfavorecidos” dos países industrializados. 

Apenas a título de exemplo, poderemos referir a experiência do Grameen Bank 

(Banco da Aldeia, em bengali), na sequência de um programa de investigação-acção 

iniciado em 1976 no Bangladesh por Muhammad Yunus (economista da Universidade 

                                                
207 Tradução do inglês self-reliant, expressão surgida em meados do séc. XIX, com sinónimos como 
«independente» e «capaz», entre outros (Webster’s Encyclopedic unabridged dictionary of the English 
language, N.Y., ed. Gramercy, 1996). 
208 Ou melhor, de «autodeterminação selectiva» (selektive Eigenstandigkeit, usada por W. Stöhr), 
implicando uma autonomia ou autarcia limitadas, dada a verificada impossibilidade política do auto-
centramento, o que permite contemplar uma certa abertura à cooperação entre regiões e um processo 
gradual de emancipação das populações (HENRIQUES, 1990). 
209 Que é apoiada, a partir do Brasil, pela Rede de Informações para o Terceiro Setor (RITS). 
210 Expressões-tipo fictícias (qualquer semelhança com outras será mera coincidência), servindo apenas 
para ilustrar dois modelos antagónicos de pensamento. 
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de Chittagong). Foi uma iniciativa de sucesso reconhecido em todo o mundo, ao 

contribuir para viabilizar um sistema de micro-crédito de responsabilidades partilhadas 

ao serviço do DLMR (cf. GIBBONS, 1992; CONATY e FISHER, 1999). Além disso, 

graças ao trabalho de redes como a IRED211, permitiu ensinamentos aplicáveis em 

certas áreas rurais e urbanas de muitos países menos desfavorecidos, incluindo 

Portugal. Contudo, o alcance tem tido aqui um carácter mais complementar e menos 

essencial, sem deixar de ser importante, dadas as consideráveis diferenças sociais e as 

alternativas disponíveis (cf. WEMANS, 2000).  

Vários outros exemplos são-nos apresentados por diferentes autores que ligam a 

alternativa a modos de vida «solidários e sustentáveis», mas geralmente em países 

onde a qualidade de vida já permite disponibilidade de tempo e de outros recursos para 

a ousadia e onde a consciência se desenvolveu suficientemente para ultrapassar a mera 

reacção ou exibição de formas provocatórias, preferindo a pró-acção estratégica: 

utilizando «moedas locais», colaborando em «orçamentos participativos», fazendo da 

pluriactividade rural, da agricultura biológica e da pequena transformação caseira um 

aproveitamento integrado de recursos, etc. (cf. MOREIRA, 2001). Como estes são 

conteúdos de publicações que consideramos adiante, inclusivamente em termos de 

análise de conteúdo, deixamos a matéria em aberto.  

Incidimos, seguidamente, na «sustentabilidade» a que fazemos alusão e no DL 

que lhe julgamos associável, procurando mostrar como a pretensão «durável» do 

desenvolvimento se liga à argumentação de auto-legitimação do DL e do DLMR. 

 

6. Durabilidade ou sustentabilidade: uma questão sem alternativa 

Sustentabilidade ou durabilidade são conceitos utilizados indiferentemente por vários 

autores, com o mesmo significado. Enquanto o segundo parece ter maior aplicação na 

expressão francófona, o primeiro surge claramente por influência da língua inglesa, 

com maior poder de penetração mundial nas questões da economia, ciências do 

ambiente e planeamento (por exemplo). O sentido etimológico de “sustentabilidade” 

sugere a existência de uma forma de controlo, de dependência de um agente: com raiz 

em “sustentar”, provém do latim sustentāre: «(...) suster, suportar; conservar em bom 

estado; (...) alimentar; resistir a (...)»212.  

Habitualmente, ambos os conceitos surgem associados ao «desenvolvimento» 

(humano, social, económico, local, etc.) ou a uma certa actividade (ex: «agricultura 

sustentável», «turismo sustentável»). Há também quem refira o «crescimento 

sustentável»213, algo que DALY (1996), teórico de economia ambiental, considera 

                                                
211 Inovações e Redes para o Desenvolvimento, associação internacional constituída em 1980. 
212 MACHADO, José Pedro (1952), Dicionário etimológico da Língua Portuguesa. Lisboa, Livros 
Horizonte, 5ª ed., 1989. 
213 Inclusivamente, um dos programas europeus de investigação designa-se «Crescimento Competitivo e 
Sustentável». 
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«impossível», na linha de todos os autores que apontaram a existência de «limites ao 

crescimento». 

 

6.1. Do crescimento económico à sustentabilidade do desenvolvimento 

Se os grandes economistas clássicos (Smith, Malthus, Ricardo) se mostravam 

pessimistas sobre as perspectivas do crescimento económico a longo prazo, também a 

análise marxista do regime capitalista deduzia a insustentabilidade deste. Já os 

economistas neoclássicos preferiram afirmar uma “neutralidade” que levou, na prática, 

à remissão das questões sobre o futuro para o domínio político, deixando ao governo – 

(limitadamente) representativo de muitos interesses – o papel de intérprete e gestor da 

ética colectiva para a compatibilizar com a racionalidade individual. Ou seja, como não 

se reconheciam obrigações morais e éticas ao nível do indivíduo, suposto um “mero 

reagente” a condições de relativa escassez, caberia ao Estado corrigir eventuais 

imperfeições do mercado e, portanto, de satisfação do bem-estar colectivo, “somatório” 

das preferências individuais (PEARCE e TURNER, 1990). 

Estas orientações de influência neopositivista suscitaram reacções de uma 

«economia humanística» (além da das marxistas), que considerava demasiado 

restritiva a concepção neoclássica de homo œconomicus (cf. ponto 3.8), propondo uma 

concepção mais alargada de racionalidade, que incorporasse motivações alternativas 

para as preferências, não apenas egoístas mas também altruístas (estas 

consubstanciadas no próprio Direito, a fim de viabilizar um pretendido «Estado 

social»). Isto levaria a um papel governamental mais significativo, implicando, numa 

primeira fase, planeamento e condução central mas exigindo, para a estabilidade social 

a longo prazo, maior descentralização da actividade económica e melhor distribuição do 

rendimento (idem:12). 

O problema fundamental, todavia, manteve-se enquanto foi possível conservar 

um paradigma sobretudo assente em concepções atomistas214 e no pressuposto de uma 

«economia da escassez» e do «bem-estar», que apenas tinha em conta as condições dos 

países industrializados, como vimos atrás. Mesmo no âmbito da política económica 

keynesiana, no contexto do produtivismo fordista, a «lei da procura e da oferta» era 

feita para onde o mercado funcionava em pleno, pelo que a escassez, percebida 

dinamicamente no seio de uma cultura materialista e consumista, pôde ser compensada 

pela combinação do fomento da procura (elevação dos salários) e pela “ignorada” 

exploração colonial ou neocolonial. 

Como instrumento dessa “ignorância”, a avaliação da saúde da economia 

passou, desde «os anos da depressão americana», a ser efectuada com o PIB, em 

                                                
214 Herança do racionalismo cartesiano, que fundamentou a ciência moderna. Na economia, é 
precisamente a fundamentação teórica na “racionalidade do indivíduo” (não de grupos) que melhor 
caracteriza essas concepções (cf. HODGSON, 1993). 
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sucessivas versões e em indicadores derivados, principalmente o PNB / habitante215. 

Nunca deixando de ser tomado como “tradução sintética do êxito” (não contando os 

custos e destruições associadas) foi, como tal, «impingido» aos países do Sul e usado 

como «matriz para as políticas de empréstimo» e de «ajustamento estrutural» do 

Banco Mundial e do FMI (HALSTEAD e COBB, 1996)216. O cálculo do PNB / habitante 

permitiu que uma “macroeconomia ingénua” usasse a tradução agregada do 

crescimento e da industrialização como a única avaliação acreditada para “medir o 

desenvolvimento” em todo o mundo, incluindo naqueles países cujo produto real 

resulta em grande parte de sectores informais, comunitários ou domésticos, não 

contabilizados oficialmente (idem). Ainda mais gravosamente, o PIB passou a substituir 

o PNB desde meados dos anos oitenta, dando «ainda maior cobertura estatística aos 

custos sociais e ecológicos da globalização» (idem: 221).  

Só nos anos 1990, na sequência dos trabalhos de Amartya Sen (entre outros), a 

utilização do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) irá superar o carácter 

reducionista (e anti-“pedagógico”) das contas económicas de orientação coerentes com 

o uso do PIB ou do PNB. 

Com o fornecimento de (in)formação selectiva, entre os seguidores do «modelo 

ocidental» (e não só), tem sido cultivada, de forma preponderante, a crença no 

progresso ilimitado, garantido pelo crescimento económico, este assistido pela 

inovação técnica, a qual conseguiria encontrar sempre soluções de regulação 

(tecnicismo). Preparar o futuro assimilou-se ao planeamento do crescimento e da 

difusão dos seus resultados (difusionismo), sendo qualquer inovação social alvo de 

desconfiança217, na medida em que contrariava a estabilidade do capitalismo 

monopolista que dava coerência ao sistema. 

O ambientalismo dos anos 1970, na sequência dos primeiros alertas do decénio 

anterior (cf. BARROS, 1981) e acompanhando as crises petrolífera e “das 

massificações”, vai propiciar o surgimento da economias alternativas, incluindo a 

ambiental. Um dos estudos mais influentes (MEADOWS, et al., 1972), de feição 

malthusiana, vai inspirar posições de economia radical (ex: estacionária ou de 

crescimento-zero) e de «ecologismo profundo». PEARCE e TURNER (1990:15) 

apresentam-nos mais algumas contribuições significativas (nos anos 1970) sobre os 

«custos sociais» ou «ambientais» da via seguida: 

a) comprovação empírica de que a riqueza material e a felicidade humana 
não têm uma forte correlação entre si (o “paradoxo” de Easterlin);  

b) a afirmação de que o benefício de um conjunto de bens se restringe 
necessariamente ao pequeno grupo dos que auferem elevados rendimentos, 

                                                
215 Num processo comparável ao do uso exclusivo de uma balança para deduzir o estado de saúde de 
diferentes pessoas, ou pior, deduzindo a saúde de cada uma e as suas necessidades pela pesagem conjunta 
das pessoas em grandes grupos. 
216 Para além da argumentação devastadora destes autores, em termos de economia política, é também 
particularmente útil a leitura de SEERS (1972) e a consulta de STUTELY (1992), dada a complexidade da 
questão. 
217 Incluindo a que permitiria tornar a ética e a ideologia da economia menos opaca para muitas pessoas... 
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«apesar da ilusão fornecida de que todas as camadas sociais poderão um dia 
participar nesse consumo» (conceito de “bens de posição”, de Hirsch);  

c) a necessidade humana de mais do que a mera riqueza material (análise 
da “economia triste” de Scitovsky). 

Atrás (Capítulo I) tivemos oportunidade de apresentar a nossa concepção de 

desenvolvimento, em sintonia com a maioria das actualmente aceites, assumindo uma 

clara distinção das concepções reducionistas que o assimilaram ao crescimento 

económico, a um certo bem-estar material ou mesmo ao desenvolvimento económico. 

No entanto, isto não significa que estes conceitos se possam isolar do 

«desenvolvimento humano», na medida em que se postula este como multidimensional 

e dependente do bem-estar económico e social (BEES) desejado pelas pessoas.  

Para que as pessoas possam beneficiar desse BEES, de uma forma alargada e 

não reduzida aos mais poderosos, tendo em conta os conflitos entre interesses de 

indivíduos e de grupos nas diferentes sociedades, estas criam códigos de conduta que, 

nos Estados de Direito, se revestem na forma de Lei, formalização de uma ética social (a 

ética colectiva, acima referida) que responda às necessidades de regulação social. Nas 

sociedades democráticas, a Lei será reconstruída, como factor de equidade, à medida 

das exigências daqueles que delegam e exercem poderes218.  

Desta situação decorrem alguns problemas, relacionados com uma intensa 

pressão sobre os recursos biofísicos e decorrentes: 1) da permanente insatisfação 

propiciada nas sociedades democráticas ocidentais, carentes de novas necessidades, 

criadas por um sistema económico que não se limita a responder à procura, mas que 

fomenta sucessivas solicitações de forte componente material, à custa da exploração e 

deterioração de recursos, muitos não renováveis, o que compromete a continuidade do 

modelo “civilizacional”; 2) da incapacidade em satisfazer as próprias necessidades 

básicas em grande parte do mundo, favorecendo uma intervenção esgotante do meio, 

logo das condições futuras de sustentação, sendo simultaneamente uma pressão 

acrescida contra a segurança e contra o BEES dos grupos mais favorecidos. 

Um dos resultados destas constatações foi precisamente o surgimento do 

conceito de «desenvolvimento sustentável» (DS), pela primeira vez expresso no 

Relatório Brundtland (WCED, 1987) como aquele que permite «satisfazer as 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras 

satisfazerem as suas próprias». Posteriormente, esse conceito veio a ser adoptado pelas 

Nações Unidas e foi consagrado pela Eco 92, na «Declaração do Rio de Janeiro sobre o 

Ambiente e o Desenvolvimento». O Tratado de Maastricht também invoca o DS como 

um dos objectivos da União Europeia.  

Sendo o desenvolvimento humano bastante desigual, a aparente aceitação 

universal da prossecução de objectivos em torno de um desenvolvimento sustentável 

                                                
218 Se bem que, de acordo com ADAMS e GROSSMAN (1996:396), pelo menos nos EUA «as empresas 
conquistaram mais direitos face à Lei do que as pessoas – direitos que o governo tem frequentemente 
defendido militarmente». Citando um «professor de Direito», acrescentam: as empresas «contrataram 
advogados e criaram firmas de juristas (...) Compraram e venderam governos» (idem:397).  
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sugere diferentes entendimentos sobre a durabilidade / sustentabilidade, levando 

também à falta de coerência e de operacionalidade destes conceitos. Lembrando a 

afirmação do Banco Mundial de que o DS «é o desenvolvimento que dura»219, SACHS 

(1996:261) considera-o uma forma de legitimar a utilização do “desenvolvimento” para 

o tratamento dos seus próprios males. Inclusivamente, explica que o DS se refere à 

conservação do desenvolvimento (iniciado e viciado pelos países industrializados) e não 

à conservação da natureza. Portanto, este autor220 considera que este conceito traduz 

uma visão instrumental das pessoas e da natureza. 

Noutro extremo da crítica, BECKERMAN (1995:143) parte de pressupostos 
bastante ortodoxos e afirma que o DS «foi definido de tal maneira que ou é moralmente 
repugnante ou logicamente redundante», respectivamente, se a sustentabilidade, no 
seu sentido mais puro, estiver contra o que é «desejável» (pela generalidade das 
pessoas) ou se ela não passar de outra forma de traduzir o desenvolvimento. Partidário 
de um “ambientalismo liberal” e defensor do crescimento económico para proteger o 
ambiente, este autor apenas parece dar particular valor à definição de David Pearce, 
citando-o: «a “sustentabilidade” implica (...) algo sobre a manutenção do nível de bem-
estar humano, de forma a que possa melhorar mas que, pelo menos, nunca baixe (ou 
apenas de modo temporário). Interpretado deste modo, desenvolvimento sustentável 
torna-se equivalente a uma certa exigência de que o bem-estar não se reduza com o 
tempo» (idem:147).  

SACHS e BECKERMAN são exemplos de autores que BATEMAN, PEARCE e 

TURNER (1994) colocariam nos extremos da sua classificação das “correntes 

ambientalistas”. Tal como é apresentado por DOMINGOS (1996), representariam 

diferentes graus de “sustentabilidade”, respectivamente a «muito forte» (ou «forte») e 

a «muito fraca» (Quadro 2). Dentro do mesmo critério, o DS da ONU insere-se na 

corrente tecnocêntrica reformista, conducente a uma sustentabilidade fraca (idem: 17), 

de acordo com os princípios dominantes do liberalismo político (cf. RAWLS, 1993). 

Face ao exposto, estamos minimamente em condições de afirmar que as 

“concepções gémeas” de «durabilidade» e de «sustentabilidade» nunca poderão ser 

neutras, sob pena de se tornarem inaplicáveis. Se tentarmos a maior objectividade 

possível, recorrendo às leis físicas, os princípios da Conservação da Energia e do 

Aumento da Entropia tornam estritamente impossível a durabilidade sem perda de 

qualidades.  

Assim, obrigados a uma preocupação normativa, a durabilidade tem de ser vista 
do ponto de vista da utilidade social, no contexto dos valores éticos aceites para a 
condução dos destinos das pessoas, estes desenvolvidos no decurso da vi(d)a política. 
Isto obriga-nos a retomar os princípios acordados por convenção, optando pela 
concepção particular de durabilidade que se associa actualmente ao DS, tal como 
adoptado pela ONU a partir de WCED (1987). Referimo-nos à concepção «reformista», 
                                                
219 Relatório do Desenvolvimento Mundial, de 1992. 
220 Mas também outros, na mesma obra colectiva (cf. MANDER e GOLDSMITH, 1996) e em HÄUSLER et 
al. (1994), por exemplo. Estas autoras, nesta obra que junta orientações feministas com outras de 
alternativa (ex: ecologia profunda e ecologia social), referem a proposta da expressão «sobrevivência 
sustentável» em vez de DS na Conferência da ONU sobre Ambiente e Desenvolvimento (1991). 
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que tem o potencial de obter transformações a partir do interior das “instituições 
mainstream”, por oposição a tentativas mais revolucionárias, muitas vezes bloqueadas 
à nascença... 
 

Quadro 2 – Correntes ambientalistas segundo BATEMAN, PEARCE e TURNER (1994) 

Tecnocêntricas Ecocêntricas 
Optimistas Reformistas Comunalistas Ecologistas profundas 

Exploração de recursos 
orientada para o 
crescimento 

Conservacionismo por via 
da gestão 

Preservação de recursos Preservacionismo extremo 

Economia não sensível ao 
ambiente. Mercado sem 
restrições 

Economia sensível ao 
ambiente, mediante 
incentivos. Poluidor-
pagador 

“Economia verde” profunda 
e “estacionária”. Regulação 
macroeconómica e 
incentivos económicos 
suplementares 

“Economia verde” muito 
profunda. Forte regulação 
para minimizar o gasto de 
recursos 

A maximização do PNB no 
centro da política 
económica 

Crescimento económico 
modificado e cálculo do 
PNB tendo em conta a 
“contabilidade verde” 

“Crescimento zero” da 
economia e da população.  

Redução da economia  
e da população 

(...) (...) (...) (...) 
Apoio ao raciocínio ético 
tradicional: prevalência dos 
direitos e interesses 
individuais contempo-
râneos (as gerações 
futuras não importam) 

Extensão do raciocínio 
ético, tendo em conta a 
equidade social e 
intergeracional 

Maior extensão do 
raciocínio ético, 
considerando que o 
colectivo tem precedência 
sobre o individual 

Aceitação da bioética 
(extensão dos direitos e 
interesses a todas as 
espécies não humanas e 
mesmo a partes abióticas 
do ambiente) 

(...) (...) (...) (...) 
Sustentabilidade  

muito fraca 
Sustentabilidade fraca Sustentabilidade forte Sustentabilidade  

muito forte 

Adaptado de DOMINGOS (1996:18) 

Não se tratando de um conceito operacional, é contudo indispensável para a 
configuração ideológica dos actores, dos «cidadãos do mundo», no sentido de modificar 
mentalidades e mobilizar crescentemente vontades para a superação / atenuação dos 
factores de deterioração do meio sensível – simultaneamente social, económico e 
ambiental – alargado até à escala mundial. Trata-se de promover solidariedades, que se 
traduzem por cedências voluntárias dos indivíduos, minorando a gratificação imediata 
em favor de uma gratificação diferida, para o desenvolvimento (equidade 
intergeracional). Esta forma de gratificação dos indivíduos corresponde ao «amor pelo 
futuro» que Tocqueville identificava na América do Norte, de forma associada à ética do 
trabalho para a prosperidade e bem-estar, mas cuja perda adivinhava à medida que 
essa prosperidade contribuiria para afastar a dimensão espiritual que a propiciara 
(ESPADA, 2000). 

Já se acreditou que este pretendido desenvolvimento (sustentável) poderia ser 
«equilibrado», tomando-se a durabilidade como a busca permanente do “equilíbrio”, 
tanto nas relações do presente como nas inter-geracionais. O termo «harmonioso» será 
talvez menos controverso, pois uma das consequências do desenvolvimento da 
componente económica do desenvolvimento durável (para a promoção social e 
desdobramento das potencialidades criativas de pessoas e grupos) é a permanente 
geração do desequilíbrio.  
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Da mesma forma que Gomes GUERREIRO (1977), do ponto de vista ecológico, é 
um dos autores que lembra a função do desequilíbrio para a criação de excedentes, 
também alguma teorização em economia (cf. HODGSON, 1993), apoiada nas 
contribuições da «hipótese GAIA»221, mostra que o equilíbrio e a estabilidade 
significam morte, ao passo que a vida (biológica, económica) requer sucessivas fases de 
desequilíbrio. Cada desequilíbrio no sistema funciona como um estímulo para a 
criação de acções de orientação compensatória, as quais tendem, por sua vez, a gerar 
novos desequilíbrios, em diferentes domínios. 

Daqui se depreende que qualquer desenvolvimento durável, será discutivelmen-
te harmonioso, mas nunca equilibrado, sendo um processo em jogo “permanente” de 
compatibilização das componentes pessoal, social e ambiental do desenvolvimento, 
apelando à síntese das relações conflituosas entre os domínios ideal e material do ser 
humano, na interacção com o seu meio. Sendo a «durabilidade» algo de socialmente 
“construído”, parece ter de ser um “resultado dinâmico” – prolongada sucessão de 
resultados consecutivos e parciais – de preparação das condições futuras, num esforço 
multiparticipado de harmonização das interacções e das actividades no planeta. A 
discussão parece ter de ser efectuada na intersecção dos domínios disciplinares da ética, 
ecologia, política e economia (Fig. 6). 

 

                                                
221 Se bem que esta (publicada inicialmente em 1972), sobre a auto-regulação da Terra, 
independentemente do Homem, seja uma teoria bastante prezada pelos críticos radicais do 
«desenvolvimento» (cf. BATEMAN et al., 1994). 

PARADIGMA DO 
DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

TEORIA 
ECOLÓGICA 

 

TEORIA 
ECONÓMICA 

TEORIA  
ÉTICA 

Fig. 6 – Paradigma do desenvolvimento sustentável,  
com base na natureza disciplinar do seu conteúdo 

 
(Adaptado de VALLEGA, 1994:24) 
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De forma coerente com a perspectiva de WCED (1987), poderemos aceitar a 

sustentabilidade enquadrada na «ideia de sociedade como um sistema equitativo de 

cooperação ao longo do tempo, de carácter intergeracional» (RAWLS, 1993:42), a qual 

está «implícita na cultura pública de uma sociedade democrática» (idem:43). Para este 

autor, a «cooperação social», num contexto liberal, passa por uma concepção política 

de «justiça como equidade», à qual não podemos deixar de atribuir uma dimensão 

territorial, se considerarmos que o território enquadra as condições de vida das 

pessoas... 

 

6.2. Educação e controlo participado: instrumentos para o 

desenvolvimento sustentável 

O tratamento do tema da sustentabilidade do desenvolvimento tem sido focado numa 

perspectiva normativa, na medida em que se baseia em pressupostos éticos, que dão 

substância à matéria política e à matéria económica222, instrumentos sociais de 

regulação. 

Neste momento, precisamos de incidir naquele que é talvez o mais antigo 

contributo para o desenvolvimento, tal como temos sugerido. Trata-se da educação, 

processo muitas vezes assimilado ao próprio desenvolvimento, quando nos referimos à 

valorização pessoal. É matéria tanto abordada no âmbito da teorização normativa como 

da análise de fundamentação empírica e ainda, naturalmente, da psicologia subjectiva, 

do quotidiano. Sendo um processo multifuncional para a integração das pessoas, na 

família, na comunidade, no sistema económico, na vida política, etc., o seu estudo 

interessa a todas as ciências sociais e humanas, pelo que são inúmeros os trabalhos de 

grande pertinência para os que se interessam pela mudança social. 

Neste ponto, procuramos apenas incidir sinteticamente no papel da educação, 

no seu sentido mais alargado de «processo de desenvolvimento humano e sustentável», 

para a capacitação, autonomia e cidadania, logo também sustentabilidade na relação 

dos seres com o seu meio (este na concepção usada por Taine, atrás formulada). Como 

a educação também poderia ser (como tem sido) um processo de capacitação funcional 

e configuração ideológica para a construção e aceitação de um sistema controlado e 

legitimado por poucos, em nome do interesse colectivo, percebe-se a identificação da 

primeira concepção com um sistema democrático.  

Na nossa perspectiva, de acordo com a teoria liberal, já antes aflorada, a última 

via reduz a participação das pessoas, ou seja, minora a motivação individual e intrínseca 

de afirmação (do ego), através de “grades” convencionais limitadoras da iniciativa para 

o almejado sucesso. Em oposição, o caminho da educação para o empreendimento, 

abrindo “vias largas” para a realização individual, propicia a visão optimista (confiança 

no futuro) e a superação de barreiras, potenciando o investimento.  

                                                
222 Para além de autores já citados neste domínio, consideramos particularmente pertinentes os trabalhos 
recentes de SEN (1990, 1997, 1999); PETRELLA (1996); FOSTER (1997); CLERC (1999) e NOVAK 
(2001). 
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Na prática, as sociedades democráticas – com orientações e experiências 

educativas que não conseguem conciliar éticas de realização individual e de respeito 

pelo interesse colectivo – têm reproduzido desigualdades, firmadas no tempo e no 

espaço, em termos de oportunidade de acesso aos meios de valorização pessoal e, 

consequentemente, de ascensão económica e social. O problema da difícil realização 

democrática é paralelo e interactivo nas condições sociais e educacionais (cf. 

BOURDIEU e PASSERON (s/data). 

Após o período em que a massificação da educação, como sistema formal de 

iniciativa ou apoio sobretudo estatal, se limitava aos mais jovens, dotando-os de 

certificados “válidos” para uma vida, os anos de crise estrutural e de empregabilidade 

sistematicamente posta em causa vêm a dar mais valor à «educação de adultos» (EA), 

numa perspectiva de «educação permanente». Porém, sabendo-se das condições 

diferenciadas e específicas de aprendizagem dos adultos, que apelam à «andragogia» 

(cf. FRANCO, 1995), as abordagens são construtivistas223, passando muitas vezes por 

dinâmicas de formação (em exercício) «para o desenvolvimento», o que envolve o 

recurso à investigação prática: investigação-acção e investigação participativa (cf. 

LESNE, 1977; QUINTANA, 1986)224. 

Estas abordagens são essenciais no âmbito das dinâmicas de desenvolvimento 

territorial, se partirmos do princípio de que, em contexto de incerteza e de necessidade 

de mobilização permanente do potencial dos territórios, as pessoas têm de se «educar» 

participando naquilo que é o grande objectivo da educação, em convergência com o do 

Ordenamento do Território: a (re)construção sistemática e sustentável das 

comunidades e dos seus espaços de apropriação.  

Desta forma, a animação sócio-educativa / cultural parece ter de acompanhar a 

sócio-económica, sendo simultaneamente uma forma de capacitação política (na 

perspectiva de intervenção da sociedade civil na polis, ou seja, exercício da cidadania 

activa) quando o domínio de intervenção é o local, onde se cruzam todos os sectores e 

onde todas as dinâmicas sociais se integram. 

Estas considerações de cariz aparentemente normativo vão de encontro ao 

acquis sobre as dinâmicas participadas de desenvolvimento que enformam a política da 

UE (cf. CE, 1994) e as corolárias políticas dos Estados-membros, mas não só, dada a 

plena inserção europeia na mesma resposta aos desafios da globalização que todos os 

países e regiões enfrentam. A leitura do estudo de síntese que documenta as «condições 

                                                
223 O que não significa que a educação de crianças e jovens não o deva ser também, na medida em que 
neste tipo de orientação qualquer crise ou elemento crítico é apreciado de forma positiva e, portanto, 
aproveitado. Ou seja, é tomado como uma oportunidade para a mudança (superação das dificuldades) 
inerente ao desenvolvimento. 
224 Não é por acaso que as dinâmicas de DL mais consistentes (incluindo DLMR) partem de referências 
teóricas e filosóficas no domínio da psico-sociologia e das ciências da educação. O trabalho de ANACLETO 
(2000) e a síntese de ZAPATA et al. (2001) permitem-nos dispensar a consulta de obras mais 
especializadas. Neste trabalho colectivo, apresentam-se as quatro contribuições mais importantes: 1) a 
abordagem socio-interaccionista de Vygotsky (escola de psicologia genética); 2) o construtivismo 
interaccionista de Piaget (epistemologia genética); 3) a prática de educação-crítica para a intervenção, de 
Paulo Freire; 4) a Teoria Crítica da Sociedade ou Escola de Frankfurt, apoiada na autodeterminação 
kantiana (idem:121-122). 
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e tendências da ocupação humana dos territórios desde a segunda Conferência das 

Nações Unidas sobre o Povoamento Humano» – Habitat II, Junho de 1996, em 

Instambul (UN/Habitat, 2001) – permite-nos constatar a mesma realidade.  

Este estudo, resultado dos contributos de alguns dos maiores especialistas 

mundiais sobre o «desenvolvimento sustentável do povoamento humano num mundo 

em urbanização» (um dos principais temas da Agenda Habitat adoptado no Habitat II), 

pela sua apresentação integradora das respostas locais aos desafios globais, sobretudo 

em contextos de pobreza, permitiu-nos a elaboração de um “modelo” – um esforço de 

interpretação simplificada – primeiro contributo para uma compreensão sistémica do 

contexto social, cultural e político da sustentabilidade territorial (Fig. 7). 

Os principais vectores desta modelização são, na nossa perspectiva, os mecanismos 

sociais de regulação participada, em função de uma dinâmica de qualificação da 

população para a governança225. Isto implica uma “cultura de transparência” ou “de 

avaliação”, inerente à «prestação de contas»226, factores de aprendizagem social e de 

iniciativa local, se houver uma inserção das pessoas num meio estimulante de educação 

multiforme. Esta, para ser crítica, não se pode restringir aos mecanismos formais, na 

medida em que qualquer formalização é restritiva e, muitas vezes, onerosa / custosa 

(não acessível a todos), pelo que limita a apreensão da prática social, em permanente 

renovação. Por outro lado, só os mecanismos de qualificação multiforme permitem a 

inclusão, contra qualquer expressão de “apartheid social”, empoderando pessoas e 

segmentos sociais de outro modo limitados (como têm sido as mulheres, o caso mais 

importante) na sua capacidade de contribuir, diversificadamente, para a valorização 

social. 

A contribuição de pensadores feministas para a questão não pode deixar de ser 

relevante, dada a apreciação do papel específico e supra-essencial da mulher em toda a 

dinâmica do progresso ocidental e das perspectivas para a sua sustentabilidade (cf. 

HÄUSLER et al., 1994). A aparente falta deste aspecto na formalização do modelo 

exposto, deve-se à sua afectação ao «discurso da legitimidade». Esta questão – 

associada à (re)construção da identidade feminina e do seu papel material e simbólico 

na revalorização social e territorial – tem particular pertinência numa abordagem 

cultural do «Rural» e em diferentes questões do DL e do DLMR, aspectos que focamos 

noutros momentos do estudo. 

 

                                                
225 Em português vernáculo, tem o significado de governo (ou prática da capacidade de governar), pelo 
menos desde o séc. XV. Julgamos que existe correspondência de sentido com o francês gouvernance, 
termo caído em desuso e originário de uma espécie de dança da Flandres. As línguas portuguesa e francesa 
fizeram a recuperação dos significantes antigos, como tradução do inglês governance, o que permite 
ultrapassar as limitações de possíveis expressões como regulação, demasiado centrada no económico, ou 
regulação política, muito conotada com a esfera estatal (cf. BENKO e LIPIETZ, 1992b:15, nota 17). A 
definição do PNUD precisa, para aceitação internacional: «exercício de autoridade política, económica e 
administrativa na gestão dos assuntos de um país em quaisquer níveis. Compreende os mecanismos, 
processos e instituições através dos quais cidadãos e grupos articulam os seus interesses, exercem os seus 
direitos legais, se confrontam com as suas obrigações e mediam as suas diferenças» (UNDP, 1999:2). 
226 Tradução imediata de accountability, mas também poderíamos ter traduzido por «responsabilidade», 
que significa «capacidade de dar resposta». 
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Abordagens construti-
vistas: o governo como 
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Fig. 7 – Modelização do contexto social, cultural  
e político da sustentabilidade territorial 

A 
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Reconhecemos que falta ainda articular este modelo com o da «sustentabilidade 

ambiental», mas adoptámos a (natural) perspectiva antropocêntrica de que a 

(re)solução dos problemas ambientais passa, acima de tudo, pela acção política. 

Como veremos de seguida, o papel do associativismo neste modelo (no âmbito 

do Terceiro Sistema) é também fundamental, como expressão organizada da sociedade 

civil para a satisfação de necessidades e interesses que não são realizados pelos sectores 

privado e público, pelo menos de forma satisfatória.  

 

6.3. O indispensável reforço do Terceiro Sistema para a sustentabilidade 

A propósito da sustentabilidade do desenvolvimento, mencionámos atrás a importância 

da cooperação, numa perspectiva intergeracional. Ora sabemos que num vago “modelo 

ocidental”, que tem orientado o processo de globalização empresarial e financeira, os 

interesses ditados pelo mercado se têm mostrado cada vez mais poderosos, satisfeitos 

por uma lógica de funcionamento que chega a subordinar o próprio sector público, 

sendo caso extremo as «democracias neopluralistas»227. Neste caso, as consequências 

são redutoras da coesão social, por falta da regulação que um «Terceiro Sector» ou 

«Terceiro Sistema» pode providenciar.  

Tal como a redução da diversidade ecológica é factor de diminuição das 

potencialidades de sobrevivência das espécies no seu meio, também a perda de 

diversidade económica – como a que reduz fortemente a economia à lógica de mercado 

– se torna num obstáculo à densidade das relações sociais viabilizadoras de uma 

cultura de resiliência (cf. PERRET e ROUSTANG, 1993), baseada na existência de 

identidades sociopessoais e territoriais. Este argumento é favorável à consideração de 

uma «economia plural», que a realidade histórica nos permitiu herdar, tal como foi 

sistematizada por F. Braudel (Quadro 3).  

A mensagem deste contributo é a perspectiva de que antes de chegar ao “Piso 

superior” (macro-economia e competição internacional), os países e territórios têm de 

construir um nível de base, sem o qual a economia-mundo não pode ter futuro e 

sobreviver: a economia «de subsistência» (“rés-do-chão”) e a economia de mercado 

local (“1º Piso”). 

 

                                                
227 Designação atribuída, por exemplo, por OXHORN (1998) aos regimes – característicos de grande parte 
da América Latina – que transpõem para o funcionamento político a mesma lógica do neoliberalismo 
económico: a autoridade política, marcadamente autoritária, procede de um “mercado livre” de votos, mas 
poucas contas (se algumas) presta durante o mandato. 
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Quadro 3 – Os três pisos de Braudel 

Piso superior Economia-mundo Macro-política 
Piso da acumulação (recursos e 
potência). 
Distância, opacidade, arbitrário, 
discurso dúbio, privilégios.  
Acima do direito comum (retorno 
aos “laços familiares” do R/C) 

Empresas e instituições financeiras 
muito grandes. Estados, Sector 
Público. 
Monopólios e oligopólios. 
Economia “de renda”. 

Política nacional e internacional... 
A força ganha primazia sobre  
o direito. 

1º Piso Troca local Democracia local 
Piso das regras do jogo, das 
regularidades e da 
regulamentação. 
Centro e “linha de água” da vida 
social. 
Visibilidade e reconhecimento. 

Mercado local, economia 
“declarada” das empresas 
individuais e das PME. 
Multiplicidade dos actores e 
concorrência 

A “Polis”. 
Colectividades territoriais, vida 
associativa, contrapoderes cívicos. 
Formação do debate público. 

Rés-do-chão Economia de subsistência Pré-política 
Piso dos alicerces.  
Enraizamento cultural (base e 
fontes de criatividade,  
“células-mãe”) 
A lei do meio (não escrita) 

Economia de sobrevivência 
Economia não mercantil e informal. 

Famílias, clãs. 
 

Fonte: VERSCHAVE (1994:47) – Extraído e adaptado da versão portuguesa publicada no 
Editorial de A REDE Para o Desenvolvimento Local nº 12, Janeiro / Março de 1995, p. 3 

 

Para além desta “lição da História”, inúmeros autores constataram que os 

fenómenos de desemprego, subemprego, pobreza e desqualificação geram exclusão, 

logo reacções informais pouco controláveis, bem como desestruturação social e danos 

ambientais, aspectos contrários aos desejados por todos os que assumem 

responsabilidade social, incluindo os que investem e, dentro destes, os cultores da 

reprodução do capital. O seguinte extracto de uma longa entrevista ao director da 

«Banca Ética»228, publicada no jornal Expresso de 12-08-2000, revela-nos alguns dos 

traços demonstrativos da possível parceria entre o capital social e o financeiro para a 

sustentabilidade social e ambiental:  

«(...) 
M.P. - Pensamos que o tipo de clientes que se aproxima do nosso banco não quer 
apenas rentabilizar o seu dinheiro. É um cliente que faz seu o mote do Prémio 
Nobel, Amartya K. Sen: «Não é possível avaliarmos quanto ocorre em economia ou 
na sociedade sem olharmos para as pessoas que são submetidas e não só para 
aquelas que estão bem e prosperam».  
EXP. - Mas a Banca Ética não é um instituto de beneficência...  
M.P. - É verdade. Não podemos esquecer a história. Até há dois séculos, a igreja 
católica excomungava aqueles que cobravam juros. Por outro lado, todas as 
análises indicam que existe uma relação directa entre o aumento dos interesses229, 
do desemprego e da poluição. Basta ver como, desde 1975, a cada aumento do PIB 

                                                
228 Entrevista de Vittoria Di Lelio a Marco Piccolo, ilustrando um projecto cooperativo pensado em 1994 e 
implementado em 1999 em Itália, na sequência de experiências como a do Grameen Bank e das 
organizações «europeias Oekobank, Triodos BK, RAFAD e ABS». 
229 Julgamos que «interesses» deverá ser lido como «juros», podendo o primeiro termo, na fonte, reflectir 
um erro de tradução. 
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nacional corresponde um abaixamento do nível do bem-estar e um aumento do 
número dos pobres (...)  
EXP. - Tendo em conta tudo isso, porque deveria uma pessoa abrir uma conta na 
Banca Ética e não num banco normal, que daria mais benefícios?  
M.P. - Porque o nosso cliente pensa de outra forma. Está disposto a investir, 
porém não quer que o seu dinheiro sirva, por exemplo, para poluir, para explorar 
menores ou para financiar a pornografia. Quer que o seu dinheiro seja 
utilizado para financiar iniciativas concretas no território onde vive, 
que aumente o bem-estar e o nível de vida, e está disposto a aceitar um 
sacrifício monetário.  
EXP. - Em termos económicos, a quanto corresponde esse sacrifício?  
M.P. - A 1%, respeitante aos preços do mercado.  
(...)»   (realce nosso). 
 

Em acréscimo sobre a identidade da «Banca Ética», mas também acerca do tipo 

de resultados sociais, M. Piccolo afirma ainda: 

«(...) 
M.P. - O pobre paga sempre até o último tostão. É suficiente analisar os resultados 
finais de bancos que têm tido problemas: o grande investidor não tem devolvido o 
dinheiro ou fá-lo com muita dificuldade, enquanto o pequeno sim. Por outro lado, 
o que a Banca Ética faz é didáctico: fazer com que se desenvolva uma nova 
mentalidade em relação ao dinheiro. Este é o nosso objectivo primário, e no 
panorama europeu somos pioneiros - o verdadeiro banco alternativo da Europa.  
EXP. - Existem outros bancos éticos na Holanda, França…  
M.P. - Sim, é verdade, mas de facto homologaram-se aos bancos normais, ou têm-
se especializado sectorialmente, como, por exemplo, aconteceu com o Oekbank, e 
nos investimentos ambientais, na Alemanha. Nós, como conjunto do terceiro 
sector (voluntariado), chegámos depois dos outros, porém somos os únicos que 
conseguimos unir as várias almas da finança alternativa.  
(...)». 
 

Outros exemplos inspirados no protótipo Banco Grameen incluem as figuras IDA e 

ILA230, contas bancárias para o «Desenvolvimento Pessoal» e para a «educação / 

formação pessoal permanente», que duplicam as pequenas poupanças de indivíduos 

sem acesso ao crédito normal, mediante determinadas contrapartidas. No caso das 

IDA, surgidas nos EUA em 1996, mas estendidas ao Canadá e ao Taiwan, as condições 

incluem o compromisso dos beneficiados em frequentar cursos de gestão orçamental e 

de instituições públicas e fundações em garantir os “prémios”. Geridas por organizações 

comunitárias, destinam-se à obtenção de meios individuais de valorização (primeira 

habitação, cursos, micro-empresa, etc.) e referiam-se em 2001 a 350 programas e 

vários milhares de contas.  

As ILA aparecem em 2000 no Reino Unido, no âmbito de uma «Rede Nacional 

de Contas Individuais para Formação» e seguem o mesmo princípio: por cada libra 

poupada pelo titular da conta para frequentar cursos, outra é creditada pelo Estado e 

pela entidade empregadora, no sentido de fomentar a educação e formação de adultos 

                                                
230 Respectivamente, Individual Development Accounts e Individual Learning Accounts. A nossa 
informação sobre estes instrumentos provém de mensagens de correio electrónico da animar, mas 
também podemos encontrar estes e outros exemplos no sítio Internet da New Economics Foundation 
(http://www.neweconomics.org), que inclui também numerosos estudos sobre estas matérias de economia 
social alternativa. 
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ao longo da vida. Ao fim de um ano, foram abertas 1.500.000 contas e o sistema passou 

a ser testado na Suécia, Países Baixos e em Espanha (País Basco). 

O contributo de diferentes cientistas sociais (ex: OCDE, 1996d) alinha-se no 

sentido de contar com esta realidade: é urgente considerar a «economia plural» como 

emanação de uma maneira de pensar mais global, de forma a reintegrar a economia 

num projecto de sociedade. Neste âmbito, identifica-se a «economia solidária» como 

«economia de utilidade social, ecológica ou territorial». Mas os autores (na obra 

colectiva referenciada) afirmam reflectir sobre a economia plural e nestes aspectos 

«apenas para contrariar a tendência de excessiva fundamentação no mercado, 

demasiado redutora, e não para elaborar um paradigma estritamente alternativo ou 

uma nova teoria» (idem:11). 

Numa das análises posteriores de alguns participantes neste trabalho e de 

outros, LAVILLE et al. (2000) mostram-nos que é a própria sociedade civil que se torna 

determinante das formas sociais de interacção entre as economias não-monetária, de 

não-mercado e de mercado (Fig. 8), o que toma formas distintas em diferentes países.  

Num trabalho de sistematização das virtualidades do fenómeno associativo para 
a estruturação social, VIEIRA (2001) recorre às contribuições mais importantes da 
investigação em torno do Terceiro Sistema, apoiando-se noutros autores, e considera 
três grandes eixos de análise, que correspondem a outros tantos tipos de potencial do 
associativismo: 1) criação de laços sociais, enriquecendo a sociedade civil; 2) fomento 
da multiplicação de poderes, contribuindo para o aprofundamento da democracia; 3) 
colocação do «social» no centro da actividade económica, em contraponto às 
tendências da economia que acentuam as desigualdades sociais (cf. tb. CLARK, 1991; 
CIRIEC, 2000; ROFSTENTSCHER, 2000; NUNES et al., 2001). 

 

 

ECONOMIA 
NÃO-MONETÁRIA 

RECIPROCIDADE 

MERCADO 

ECONOMIA DE 
MERCADO 

REDISTRIBUIÇÃO 

ECONOMIA DE  
NÃO-MERCADO 

Criação conjunta da oferta e da 
procura no seio dos espaços 

públicos de proximidade 

Desenvolvimento do 
Terceiro Sistema através 
de  combinações de três 

tipos de economias 

Venda de serviços e 
contratualizações com 

parceiros privados 

Estabelecimento de acordos de 
objectivos com instituições 

públicas e parapúblicas 

(Eme 1991; Laville 1992, 1994) 

Fig. 8 - Três pólos da economia contemporânea 
 

(extraído, com adaptação gráfica, de LAVILLE et al. (2000:194) 
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As renovadas práticas de sociabilidade dos países que primeiro sofreram a 

dinâmica liberal individualista e a industrialização mostram-nos a utilização da 

associação em geral (de indivíduos livres), incluindo a cooperativa (cf. LEITE, 1994), 

por parte dos movimentos populares, para conseguir algum tipo de poder. Lembremos 

que assumimos este na sua forma mais elementar: capacidade de dispor da liberdade 

para a intervenção na sociedade (valorização das pessoas e do seu meio), o que implica 

possuir e usar recursos. Será então o resultado da valorização pessoal e da promoção de 

identidades sociais e territoriais, a partir da educação, da organização de práticas 

coesivas e da criação e apropriação de produto económico com proveito colectivo mais 

ou menos directo. 

Sem estas condições, o próprio «voluntariado» , o exercício de práticas 

benévolas motivadas por um sentido transcendental da necessidade e pelo 

reconhecimento social – “remuneração imaterial” – não teria condições para existir 

com a pujança que revela nos países onde o capitalismo mais fez sentir a sua força. 

Desta forma, todo o tipo de associações com finalidades de «inclusão» 

(culturais, recreativas, desportivas, cooperativas, fundações, etc.), sempre que puderam 

permanecer e renovar respostas a carências locais (materiais e simbólicas), num 

contexto político facilitador, tiveram um papel não desprezável na socialização dos 

indivíduos. Inclusivamente, na autonomização, emancipação e afirmação destes, no 

decurso do desempenho das organizações, dos seus membros e, particularmente, 

daqueles que individualmente mais protagonizam o sucesso. Neste caso, pode incluir-se 

o que resulta da mediação dos interesses locais com o poder político. É o que se pode 

concluir de alguns estudos (ex: E. RODRIGUES, 1996; BERTHET et al., 2000) e de um 

considerável número de contribuições, mais ou menos argumentativas, para os 

Congressos das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto (CCCRD)231.  

No documento CE (1997), esta questão mostra-se também claramente expressa, 

mas é acompanhada de algumas ressalvas232: 

«(…) Para muitas pessoas, a participação numa associação pode revelar-se como a 
única experiência de processo democrático fora do quadro eleitoral normal». 
«O seu contributo para a eficácia do funcionamento da democracia representativa 
não deve, no entanto, ser subestimado. Acima de tudo, elas desempenham agora 
um papel essencial como intermediárias no intercâmbio de informações e opiniões 
entre governos e cidadãos, dando a estes meios para examinar criticamente as 
acções ou propostas dos governos e facultando aos poderes públicos, por seu lado, 
consultoria especializada, orientação sobre a opinião popular e feedback essencial 
sobre os efeitos das suas políticas. 
«O facto de as associações e fundações serem importantes para o processo 
democrático não significa, naturalmente que elas poderiam alguma vez assumir o 
papel ocupado pelos representantes eleitos. Há, na verdade, perigos no tipo de 
lobbying por uma única causa, que algumas associações tendem a abraçar e a sua 
preocupação com causas particulares ou com indivíduos ou grupos particulares 

                                                
231 Referimo-nos em particular aos eventos realizados pela Federação Portuguesa das Colectividades de 
Cultura e Recreio (FPCCR) em 1993 (cf. CML, 1995) e 2001 (cf. C. CARVALHO, 2001, bem como as 
numerosas contribuições ainda não reunidas em volume). 
232 Cf. tb. o PARECER do Comité das Regiões de 13-03-1998 (após decisão de estudar este e outros 
documentos em 11-06-1997) intitulado «O papel das associações sem fins lucrativos; um contributo para a 
sociedade europeia». 
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pode torná-las injustificadamente impacientes para com o equilíbrio entre 
interesses antagónicos que todos os governos democraticamente eleitos tentam 
alcançar. Assim, é essencial que haja uma maior compreeensão das restrições 
inerentes à tomada de decisões políticas». (idem:10) 
 

Na leitura que fazemos dos estudos e análises que referimos, percebemos que nos 

domínios sócio-políticos reconhecidos como democráticos, a existência de livre 

iniciativa local e as dinâmicas endógenas de valorização cultural convergem não 

raramente em dinâmicas associativas, cujo potencial de mudança social se projecta no 

tempo. Isto significa que a criação de laços sociais, enriquecendo a sociedade civil, 

potencia a multiplicação de poderes, sustentando o próprio sistema democrático que 

viabilizou o processo. 

O associativismo em meio rural é um domínio que não deixa de ter importância 

no nosso estudo, mas a sua abordagem submete-se ao interesse em explicar as 

condições do DLMR em Portugal Continental, matéria do ponto 10. 

 

6.4. Sustentabilidade e Desenvolvimento Rural 

6.4.1. Rural, urbano e as suas relações: uma alegoria para reflexão 

Demos a entender, acima, a nossa interpretação sobre a necessidade da 

sustentabilidade ser perspectivada no quadro da permanente (re)construção social e 

política, logo também, acrescentamos, da dinâmica cultural desenvolvida em diferentes 

sociedades. Vimos que as maiores correntes que configuraram as “vias de 

desenvolvimento” dos países industrializados, interpretando a realidade e 

perspectivado a sua transformação através de certos modelos, foram contestadas, de 

forma crescente, especialmente desde os anos 1960.  

Algumas das contestações, que alinham em correntes de desenvolvimento 

alternativo, têm manifestado a sua aversão à manutenção do papel da mulher num 

plano de subalternidade em relação ao do homem, em função de um percurso 

civilizacional e de modelos de desenvolvimento assentes numa cultura falocêntrica, ou 

seja, de essência patriarcal. Nesta matéria, o mesmo trabalho de referência já antes 

indicado sobre o discurso feminista (HÄUSLER et al., 1994) inspira-nos uma sucessão 

de metáforas233, cruzando algumas existentes na obra com outras que a nossa leitura 

culturalmente filtrada permite conceber, para aplicar às relações de dicotomia 

territorial. 

Antes, porém, sublinhamos que o simbolismo que associa a mulher à Terra 

(Gaia) não é recente, pois o planeta-natureza é fortemente conotado com o feminino, 

com a mãe (madre / matriz), o poder de gerar, de dar continuidade à existência, ao 

passo que o pai (padre, pátria) se conota, no processo ocidental de desenvolvimento, 

com a ordem cultural e com a força de apropriação. Daí que as autoras apontem 
                                                
233 Note-se que mesmo os modelos científicos são abstracções que por vezes podem ser igualmente vistos 
como “figurações”, representações simbólicas da realidade (meta-realidades).  
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frequentemente perspectivas que colocam a mulher no lugar da natureza, aquela que 

tem de ser defendida e preservada para poder garantir a sustentabilidade. Mas esta 

associação simbólica tanto serve interesses conservadores (os que a terão concebido, de 

início) como os de verdadeira alternativa: a que põe o feminino emancipado como 

resposta urgente e necessária para fazer face aos excessos do género oposto. Assim, o 

masculino, de predisposição intrusiva, que dominou e abusou da natureza, deverá 

reconhecer agora a situação crítica a que levaram as suas formas agressivas de 

afirmação, que permitiram que as atitudes predadoras e as soluções bélicas tomassem o 

lugar das formas mais subtis de ultrapassagem das dificuldades. 

Se se trata aqui de um confronto simbólico, culturalmente padronizado, 

podemos transpô-lo para a controversa dicotomia rural-urbano. O rural representará a 

natureza relativamente passiva234, o feminino que mantém a entropia do sistema num 

nível relativamente baixo, enquanto que o urbano será a expressão da intensividade e 

do risco, de uma certa força viril orientada para fins de curto prazo. A competição entre 

“forças urbanas” leva à destruição de algumas235 e à sobrevalorização de outras, sempre 

com a energia que o rural permite fornecer. 

De novo, e no mesmo teatro simbólico, o rural está em parte receptivo ao 

domínio e ao “encanto” das ofertas urbanas, em parte reactivo, de forma mais ou 

menos subtil, às manifestações de intenção exploradoras da cidade. Esta força de 

resistência rural é também, dialecticamente, factor de mudança do “agente (mais) 

activo”, pelos efeitos induzidos da retroacção. 

Se quisermos, podemos admitir, no quadro alegórico que se expõe, a 

interpretação que alguns poderão fazer de um continuum rural-urbano, por força da 

modernização e da dificuldade em distinguir os limites entre o feminino e o masculino, 

que muito interagiram e criaram uma faixa difusa de alguma diluição das diferenças 

entre si. Mas outra leitura poderá indicar que as relações de dominação são 

diferenciadas (conforme as condições específicas de conjugação) e que não há um único 

continuum mas sim vários continua. 

Procurando dar solidez a este cenário imaterial, a leitura feminista do rural será 

paralela à que efectua sobre a condição feminina (incluindo da mulher rural), e 

pretenderá dar relevo à identidade de cada, o que passa pela reivindicação de poder que 

se traduza em dignificação, qualificação, reconhecimento e, portanto, capacidade de 

exigir mais qualidade aos parceiros. Porém, o paralelismo entre a parceria conjugal e a 

parceria cidade-campo é objecto de uma luta social real pela igualdade de 

oportunidades – como ilustraremos – onde já não cabem os maniqueísmos dos 

modelos ilustrativos: o feminino e o masculino fazem parte de todas as pessoas que 

aceitam e/ou têm consciência que a sustentabilidade só é possível com a cooperação 

(segundo a lei da entreajuda) que potencialize a máxima sinergia. 

                                                
234 Menos passiva numa interpretação possibilista ou até activa, numa de determinismo ambiental. 
235 Em que os fracos e ineficazes do mesmo género, arrastam também os “dependentes”, embora estes 
possam ser alvo de conquista do vencedor... 
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Em suma, a interpretação de um sistema coerente através de um modelo, de 

uma simplificação que retém da realidade apenas os grandes traços estruturais, abre 

caminho para a concepção de uma alternativa também modelística, ainda que possa 

adquirir maior ou menor complexidade em relação ao sistema de partida. Estamos, sem 

dúvida, perante modelos sociopolíticos que emanam de problemáticas do quotidiano e 

não negam o que temos exposto quanto ao «paradigma da sustentabilidade». A questão 

da durabilidade do DRUR, que se segue, não foge à regra. 

 

6.4.2. Poder e participação: energias para a durabilidade do DRUR 

Partimos do postulado de que o Desenvolvimento Rural (DRUR) é um processo 

continuado de melhoramento das condições dos territórios rurais, sempre que tal seja 

reconhecido pelos actores sociais, incluindo os do meio urbano. Ou seja, o DRUR não 

deixa de fazer parte da concepção mais geral de «desenvolvimento», mas aplicado ao 

meio rural, pelo que focar a sua durabilidade é envolver o domínio do compromisso 

social e político, como atrás foi abordado.  

O DRUR será durável236 se assumirmos que o processo de desenvolvimento tem 

de ter essa característica. Isso implica a regulação do sistema através de uma política 

social dinâmica, participada e abrangente, de forma que o ordenamento (rural / 

territorial) seja um dos seus instrumentos. Naturalmente, tal pressupõe promover – 

com estratégias de inclusão – a manutenção nas áreas rurais dos recursos necessários à 

permanência de diversidade económica, cultural e ambiental, através da mobilização do 

potencial endógeno, de forma pró-activa (cf. COVAS, 1997b). A perda continuada de 

qualquer destas componentes da diversidade compromete a densidade económica e 

social mínima para a manutenção de algum tipo de competitividade territorial, 

condição da durabilidade (Cf. LOPES, 2001). 

Para garantir um DRUR durável, a existência de alguma especialização 

acentuada só não contraria o “princípio da diversificação” se for a expressão de 

competências locais específicas que contribuem para a qualificação da área rural em 

que se inserem. O controlo local / regional desta situação é muito importante, através 

de um planeamento dinâmico, com acompanhamento e avaliação, numa articulação 

horizontal e ascendente-descendente, tendo em conta a interdependência entre 

parceiros para a regulação de sistemas produtivos e territórios. 

Estes pressupostos implicam o aprofundamento da descentralização em áreas 

rurais, inerente a um grau significativo de controlo local dos recursos, condição do 

empenhamento social local para que eles se valorizem. Em caso contrário, teríamos as 

áreas rurais desprovidas de qualquer poder, sujeitas aos condicionamentos da 

dependência de decisões exteriores (exclusão de pessoas e lugares). 

                                                
236 Sobre as mais recentes perspectivas para um DRUR durável em Portugal, cf. CAVACO e MORENO 
(2001). 
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Naturalmente, com tais princípios ideológico-normativos, próprios do actual 

contexto de democracia em processo de ajustamento / reacção às condições 

neoliberais, a durabilidade do DRUR supõe um quadro político-administrativo que 

conta, em situação ideal, com uma forte mas flexível participação da sociedade civil, 

dentro de uma dinâmica de DL. Ou seja, este é um instrumento sócio-territorial para o 

DRUR, na qualidade de processo multiparticipado de mobilização ascendente das 

energias locais para a qualificação sustentável de comunidades e respectivos territórios.  

Referimo-nos a princípios que enformam instrumentos europeus de influência 

ideológica como a Declaração de Cork (cf. COVAS, 1997) e a Declaração de Worriken 

(cf. SCHMITZ et al., 2001)237. Naturalmente que, como «processo multiparticipado», é 

normal o DL implicar a acção descendente, aquela que revela os efeitos indutores / 

provocadores dos agentes governativos e institucionais, em resposta às pressões... 

 

7. Intensificação selectiva e território: um breve esboço sobre a estrutura-

ção das desigualdades em Portugal até meados do séc. XX 

Após a exposição de alguns aspectos de antecedência explicativa das condições de 

DRUR segundo modelos de países de industrialização pioneira, bem como do caso de 

Israel antes de ser Estado, é pertinente utilizar o exemplo de Portugal, como Estado-

nação onde se particularizaram influências cruzadas de factores já apontados (ponto 4) 

de relativa (des)qualificação social.  

Embora o assunto seja extremamente vasto, queremos apenas fornecer uma 

síntese – na linha do que se tem procurado até aqui – que enquadre, de forma 

suficiente, as condições mais genéricas que, na nossa perpectiva, têm maior peso na 

estruturação das diferenças portuguesas em relação aos países europeus mais 

industrializados, quanto à matéria de DRUR (mas não só). Tentaremos não esquecer, 

em particular, os condicionamentos da matriz cultural, em cujo dinamismo se 

enraizarão, talvez, os contrastes mais vincados. 

 

7.1. Um processo histórico de configuração centralizadora 

País formado em período de declínio do feudalismo, Portugal esboçou desde o início a 

tendência para a centralização do poder do rei, no contexto da instabilidade 

pensinsular. Nos finais do século XIV uma crise dinástica dá oportunidade a que os os 

interesses da burguesia se representem num novo poder real, mais reforçado à custa da 

nobreza e alto clero, após guerra com Castela.  

                                                
237 Nestes dois trabalhos referenciados podemos encontrar os textos das declarações mencionadas. A 
Declaração de Worriken sobre o «desenvolvimento rural durável» (Bélgica, 2000), menos conhecida, é um 
resultado da colaboração entre a ECOVAST e a Universidade de Liège, em que a primeira entidade revela o 
esforço de envolvimento dos poderes da UE e dos PECO para enfrentar sustentavelmente o desafio do 
alargamento do espaço comum europeu, processo em que o reforço do poder do meio rural é considerado 
fundamental. 
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O auxílio inglês foi precioso, neste processo, na sequência das relações de 

comércio internacional que sobretudo robusteceram a burguesia e algumas cidades 

portuárias, mas que se viram ameaçadas pelos efeitos críticos do controlo sarraceno das 

rotas do comércio levantino (cf. CORTESÃO, 1975). 

Portanto, o mar desde cedo se apresentou como o caminho do 

(re)descobrimento, primeiro face às naturais dificuldades dos percursos terrestres, 

acentuadas pela posição periférica (MEDEIROS, 1991), depois devido aos desafios 

colocados pelo encarecimento e rarefacção de valorizados produtos orientais. Assim, 

privilegiou-se a via exterior para a satisfação dos interesses dos mais poderosos, 

condição que foi construindo, continuadamente, uma característica estruturante da 

cultura portuguesa: a percepção comum de “recursos limitados” no país, à medida que 

ideias de um “mundo melhor” acompanhavam as notícias das terras e riquezas 

descobertas238. 

Muitos autores apoiam-se nesta análise histórica para explicar o relativo 

desinvestimento do/no interior do país, na mesma medida em que as principais cidades 

do litoral, com Lisboa à cabeça, concentravam os meios que haveriam de fazer 

permanecer a sua hegemonia. Jaime CORTESÃO (1975) fez notar a semelhança entre 

as políticas de expansão cartaginesa e portuguesa, bastante diferentes das dos romanos 

e dos posteriores grandes Estados de implantação continental. Aquelas fizeram com 

que o conhecimento e exploração de rotas de comércio marítimo, constituindo uma via 

essencial para o enriquecimento, apenas favorecessem um grupo restrito de pessoas, 

em detrimento da densificação económica e social dos territórios que poderiam dar 

sustentabilidade regional à “manutenção” dos maiores núcleos urbanos.  

Em particular após o período em que se sentem os efeitos da troca desigual, na 

sequência da Revolução Industrial, a capital política do país passou a representar, cada 

vez mais, o principal pólo de cultura formal e dominadora, um dos grandes 

“entrepostos” de drenagem de recursos do interior e centro de consumos privilegiados, 

muitas vezes importados, especialmente por parte de elites emuladoras das congéneres 

parisienses. Estas afinidades não são casuais, dadas as culturas associadas a contextos 

de tradição absolutista e centralista, a que se junta uma situação de traços semelhantes 

quanto ao impacte na França e em Portugal da expansão liberal inglesa. 

Nestas condições, a macrocefalia portuguesa veio a traduzir um «modelo de 

crescimento dependente», sendo o país simultaneamente potência colonial e, de algum 

modo, colonizado, já que vários países industrializados tiraram proveito dos produtos 

continentais e coloniais com “cotação portuguesa”. Por isso, a própria penetração 

capitalista fez-se de forma bastante limitada, segmentada e desigual239, em proporção 

do investimento público que a facilitaria (em parte), pago a juros pesados240. 

                                                
238 Para além do que vimos atrás, deveremos considerar também o papel do catolicismo, neste caso, 
detentor de posição privilegiada na educação (para o paternalismo e submissão) e favorecedor de uma 
certa emigração que associava aos interesses do Império o da dilatação da fé. 
239 Referindo-se à situação de inícios do século XX, Oliveira MARQUES (1971) escreve, a propósito: 
«Capitais estrangeiros (...) eximiam ao controlo nacional parte da pouca indústria existente, ao lado de 
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7.2. Modernização dependente e os paradoxos de uma “democratização 

desqualificada” 

Face ao contexto exposto, e estando os principais centros urbanos ao serviço dos 

interesses dos mais ricos, com digna representação no Parlamento, algum 

proteccionismo para favorecer o investimento e produção endógenas nunca pôde ser 

consistente. A fraca modernização não encontrava condições para fazer prosperar mais 

do que algum sector transformador, à margem da concorrência ou em conjunturas 

favoráveis, e certo terciário, deixando a maioria do país entregue ao tradicionalismo, 

tão culturalmente desvalorizado que um proprietário agrícola era alvo de maior 

respeito se fosse absentista, vivendo longe do “trabalho ingrato”. 

No período crítico de implantação do liberalismo, os choques económicos e 

culturais têm em Portugal consequências de intensidade considerável, que geram 

efeitos só comparáveis a traço grosso aos dos países onde a dinâmica capitalista 

provocou, proporcionalmente, maior reacção, organizada ou não.  Governos sucedem-

se, ao ritmo das medidas, mais ou menos ousadas, para a “modernização”, e dos 

clamores dos interesses feridos, muitas vezes com revoltas (cf. Victor de SÁ, 1969).  

Entre as forças que se confrontavam, umas brandiam a legitimidade da ordem 

tradicional, associada à manutenção de uma segurança radicada na propriedade, na 

autarcia, nos acordos que favoreciam os interesses ingleses e da grande burguesia e nas 

relações sociais e interpessoais reguladas pela Igreja. Mas, face à força das promessas 

materialistas em contextos de miséria, fomes e pobreza, os tradicionalistas conseguiam 

sobretudo agir por “reacção” e “coacção”, com mais força em momentos críticos (cf. 

idem).  

Como a riqueza produzida se mostrava de longe insuficiente para “pagar a 

mudança”, em contexto de comércio externo desfavorável, os próprios progressistas, de 

implantação urbana, encontravam-se muito divididos, na luta pelo poder. Os coloridos 

testemunhos de Oliveira MARTINS (1881) caracterizam bem a situação, revelando 

confrontos de ideais, éticas e interesses, dos bem enraizados nas realidades nacionais 

aos reveladores de influências europeias diversas241. Ele próprio é um exemplo, como 

pensador de ideais simultaneamente socialistas e nacionalistas. Encontrando múltiplos 

entraves à justiça social, sempre pugnou pela via educativa e pela política moralizadora, 

para uma cultura patriótica que conseguisse contrariar as “forças do oportunismo”.  

                                                                                                                                          
importantes companhias comerciais, bancárias e de transportes. Esta situação, herdada da Monarquia, 
fazia do Portugal republicano pouco mais do que uma colónia em larguíssimos aspectos» (idem:25). 
240 A propósito do progresso fontista, na segunda metade do séc. XIX, BEIRANTE (1978:119) refere que o 
mesmo foi possível com mais de 500 mil contos de empréstimos da banca europeia, dos quais somente 
20% foram investidos nas obras públicas: «os 80% restantes foram consumidos pelos juros e garantias 
dadas aos capitalistas (47%) e a terça parte foi absorvida pelos défices da ruinosa administração 
regeneradora».  
241 Victor de SÁ (1969) mostra bem o considerável impacte das ideias dos socialistas utópicos e 
anarquistas, em particular de Proudhon (no último terço do séc. XIX), mas também dos pensadores (de 
Inglaterra, da Suiça, etc.) favoráveis a diferentes facções da burguesia liberal, ou mesmo ao controlo 
absolutista. 
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Outro exemplo pertinente é Alexandre Herculano, cujas contradições, em 

função dos paradoxos portugueses, foram bem compreendidas por Martins, que opõe o 

seu idealismo romântico242 ao pragmatismo político de Rodrigo da Fonseca (a «raposa 

ordeira»). Vem a propósito dos ideais de Herculano – e tributário deste (em parte) – a 

«espécie de evangelho do Republicanismo português», de Henriques Nogueira, 

«sublinhando os princípios de república, municipalismo, federalismo e associacionismo 

(...) à maneira de Fourier e de Louis Blanc» (MARQUES, 1971:61-62). 

Sendo o Republicanismo português um desenvolvimento do ideário básico de 

Nogueira, de acordo com os traços da grande ideologia europeia alternativa à 

monarquia, era também enformado por influências tais que o positivismo (bem patente 

em Teófilo Braga) e o cientismo se pregavam «como antídoto contra a religião» 

(idem:63). Mas uma orientação pragmática levou esta corrente a afastar-se também do 

ideal socialista, visto como bastante utópico (tanto como o anarquista), a fim de contar 

com o apoio da burguesia.  

Ainda de acordo com MARQUES (1971:64), em torno do século XX, ser 

republicano significava «ser contra a Monarquia, contra a Igreja e os Jesuítas, contra a 

corrupção política e os partidos monárquicos, contra os grupos oligárquicos. Mas a 

favor de quê? As respostas mostravam-se vagas e variadas (...)». Subsistindo o ideal da 

descentralização, tendia-se a ver na República sobretudo «algo de carismático e 

místico», algo libertador «de toda a injustiça e de todos os males», o que permite 

«compreender as desilusões e contradições dos Republicanos» depois de 1910. Por 

outras palavras: 

«O ideário republicano, na sua última fase, mostrava pouca diferença do de 
1820 (ou seja, o da Revolução Francesa), que a monarquia constitucional 
tentara interpretar e aplicar de uma forma pragmática. Este facto esvaziou a 
República de muitas realizações práticas (...), reduzindo-a, em grande parte, 
a um aperfeiçoamento difícil ou impossível de fórmulas já experimentadas. 
Em suma, o programa republicano pode dizer-se que consistia, 
essencialmente no estabelecimento da verdadeira liberdade, da autêntica 
igualdade e da perfeita fraternidade sobre a terra» (idem:64-65). 
 

Apesar de um programa político bastante avançado para a época (ex: o Partido 

Democrático, ou Republicano), a organização monopolista do capital e a falta de fundos 

públicos para atender às inúmeras solicitações de uma pretendida descentralização 

sempre obstaram a que se viabilizasse o combate às fortes desigualdades. Por outro 

lado, tal como foi diagnosticado pelos intelectuais do grupo Seara Nova243, uma 
                                                
242 «Excêntrico (...), como não chegara a governar, como não vira desmanchar-se-lhe nas mãos a sua 
quimera liberal, ficou pensando que a liberdade era excelente, apenas detestáveis os seus sacerdotes (...) a 
doutrina que chegou a conceber e formular trazia raízes de várias origens. Era radical como kantista, era 
municipalista como erudito, sem ser democrata, mas tendo laivos de socialismo prático: era sobretudo a 
concepção de uma sociedade de estóicos, à imagem do carácter do que a formara (...)». Faltava-lhe «ver 
que a Nação pedia-lhe exactamente o inverso do que ele queria dar-lhe. Portugal já não tinha nervos para 
ser nem virtuoso nem doutrinário de espécie alguma» (idem:237-238). 
243 Grupo de intelectuais que iniciaram em 1919 um processo de actuação e crítica para a formação de 
elites renovadoras e defensoras da democracia. Embora o grupo nunca tenha assumido a via política 
formal, alguns dos seus membros tomaram lugar em curtos governos republicanos, no sentido de 
promover a reforma das instituições (casos de António Sérgio, enquanto Ministro da Instrução, e Mário de 
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mentalidade tradicionalista, emotiva, caprichosa, militarista, bem como hábitos de 

favoritismo, parasitismo e corrupção tornavam a vida política indisciplinada e instável 

(como demonstrava o parlamento, herdados certos vícios da monarquia), pouco capaz 

de compatibilizar a liberdade com a responsabilidade social. 

 

7.3. Cultura vs. educação e o modelo de António Sérgio 

Alguns dos mais empenhados governantes conseguiram promover algum investimento, 

embora insuficiente e pouco consequente, no que consideramos o factor mais 

estruturante das condições de superação do problema das mentalidades244. Por isso, a 

educação de massas, posta como bandeira republicana em oposição ao privilégio do 

“desenvolvimento material” na monarquia, é apenas mais um exemplo das limitações 

existentes: embora as freguesias sem escola tenham passado de 17,5% do total em 1910 

para 8,6% em 1926, a taxa de analfabetismo, que era de 75,1% em 1911, pouco 

conseguiu baixar dos 70% em 1930 (MARQUES, 1971:85)245. Mas estes números 

encerram clivagens gritantes em termos de sexo246 e de distribuição espacial (Fig. 9). 

No caso dos ensinos técnico e superior, os resultados foram mais conseguidos, 

por via do empenho público na qualidade, mas o nível superior não deixou de se 

restringir a Coimbra, Lisboa e Porto, pelo que permaneciam as condições da 

reconhecida “elitização” portuguesa (cf. VALENTE, 1973). Mesmo o mais característico 

do período final da monarquia (após as reformas de Rodrigues Sampaio) e do primeiro 

período democrático – o ensino livre e a difusão cultural popular, em grande parte 

dinamizados no âmbito do associativismo e do trabalho voluntário – tiveram sobretudo 

lugar nos principais meios citadinos, onde existia particular expressão do assalariado 

urbano247 e onde se aplicavam os intelectuais mais progressistas (caso “tardio” dos 

membros da Seara Nova, empenhados em promover a “educação social da nação”).  

                                                                                                                                          
Azevedo Gomes, que tentou dar início à efectivação de uma reforma agrária). A actuação estender-se-á 
mesmo até 1974, com a revista Seara Nova (desde 1921), embora de forma muito irregular, dada a feição 
oposicionista aos regimes ditatoriais. 
244 STOER (1982:14-15) afirma, a propósito: «a política educativa republicana concebeu a utilização do 
corpo de professores primários como uma força capaz de estimular a mudança social suplantando, ou pelo 
menos rivalizando com a dominação tradicional do padre local nas comunidades pequenas. Mas (...) a 
política republicana não teve grande êxito (...)». 
245 Até mesmo a «reforma pedagógica infantil», baseada no método revolucionário de João de Deus e na 
aplicação dos mais modernos métodos pedagógicos (para o «desenvolvimento integral da criança»), 
entusiasticamente apoiado pelos «propagandistas culturais republicanos», não se pôde traduzir em mais 
de cinco «jardins-escolas» entre 1911 e 1927 (idem:84). 
246 No seu estudo de enquadramento do Serviço Social (SS) em Portugal, MARTINS (1999) acentua o 
(ainda) mais fraco acesso ao ensino por parte das mulheres, utilizando esse argumento na explicação da 
falta de voluntariado e de «colaboração activa das mulheres» em formas eficazes de solidariedade social 
(sendo o domínio da saúde um recurso exemplificativo frequente), pelo menos em níveis aproximados aos 
dos EUA, Inglaterra e Alemanha. 
247 Não é por acaso que a argumentação associacionista de Costa GOODOLPHIM (1900, 1910, 1974) 
aponta sobretudo «o operário» como destinatário das suas mensagens. FREIRE (1987:19) também é assaz 
esclarecedor quando se refere a «uma lenta maturação das doutrinas anarquistas de versão kropotkiniana, 
de maneira generalizada, pelo país» e especifica que, além de Lisboa e Porto, penetram em «cidades de 
província como Coimbra, Covilhã, Lamego, Monção, Aveiro, Barreiro, Setúbal ou Faro (...) em meios 
sociais bastante variados». Exemplificando: «operários metalúrgicos, rolheiros, alfaiates (...), caixeiros, 
jornalistas, intelectuais, e até, possivelmente, militares, sem esquecer (...) jovens estudantes de Coimbra». 
Apesar da «província», percebemos que se trata de uma penetração essencialmente urbana e restrita. 
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Destes intelectuais consideraremos em particular António Sérgio, pela 

importância do seu pensamento e acção na inspiração de iniciativas contemporâneas de 

valorização social ascendente (para além da origem directa de algumas). Tanto a sua 

formação como a sua produção se caracterizaram por um ecletismo apoiado em 

diferentes doutrinas da história cultural do Ocidente: platonismo, cristianismo, 

cartesianismo, kantismo e neokantismo. Fortemente influenciado por Herculano e 

Antero de Quental, não prescindiu, contudo, de uma ética que enquadramos no 

liberalismo mais puro (revelando-se mesmo libertário). A sua permanente busca de 

compatibilização entre racionalismo e idealismo levou à configuração de um 

pensamento político coerente em que a componente ideal tendia a prevalecer (cf. 

ANTUNES, 1974). 

Para além do resultado da abertura às vias ideológicas mais valorizadoras da 

“autonomia responsável” de pessoas e grupos, as concepções democráticas radicais de 

Sérgio pareciam filtradas de uma grande atenção às formas de inovação social em 

diferentes países248, o que lhe fazia perspectivar «uma via possível de reforma 

económica, social e de mentalidades, à margem do Estado e tornando o poder 

progressivamente desnecessário» (MATOS, 1999:151). Por isso, as suas propostas de 

organização da sociedade passavam pelo cooperativismo de associação (integral)249, que 

                                                
248 MATOS (1999) faz referência às suas simpatias pelo «movimento cooperativista de nações europeias 
como a Inglaterra, a Suécia e a Dinamarca, ou até a Polónia e a URSS, sem esquecer outros exemplos 
extra-europeus como o dos EUA [caso do associativismo agrícola de jovens] ou de alguns países africanos» 
(idem:151-152). 
249 Doutrinação que, embora aflorasse em 1918, quando contemplava o «desenvolvimento do mutualismo 
entre as reformas sociais necessárias», teve completa expressão desde o tempo da sua permanência em 
Paris (1927-33) (idem). 

 

Fig. 9 - Distribuição espacial do analfabe-
tismo: razão entre o valor de cada distrito  

e a média do continente – evolução 
 

Extraído e adaptado de GASPAR (1978:314) 
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veio a colocar como alternativa ao socialismo de Estado da URSS e aos regimes 

autoritários como o do Estado Novo que ele veio a combater. 

No entanto, para Sérgio, o seu modelo – «democracia cooperativa» ou 

«descentralizada», segundo BEIRANTE (1978) – só seria viável num contexto de 

democracia social, viabilizadora da iniciativa individual e apenas possível com uma 

cultura própria (como a inglesa, que muito admirava), mediada por uma «educação 

cívica» (SÉRGIO, 1915), esta como treino prático da vida política e económica: 

«uma educação anglo-saxónica, de uma escola voltada para o trabalho em 
comunidade, que estimulasse a iniciativa, a actividade e a auto-responsabilização 
individual, em suma, o self-government. E tantos anos mais tarde, em 1958, já 
depois das eleições presidenciais, insistia em apontar os ingleses como paradigma 
de cultura política e de espírito de cidadania (...) [tendo sido] um crítico tenaz do 
centralismo e do estatismo franceses que, na sua perspectiva, estiolavam a 
iniciativa individual e a intervenção dos cidadãos na vida pública, bloqueando a 
modernização (...)» (MATOS, 1999:152). 

Com a proibição das associações de carácter ideológico entre 1926 e 1974, face ao 

totalitarismo que “elegeu” o corporativismo como a forma de regulação adequada ao 

capitalismo monopolista de Estado, a organização mais “domesticada” do trabalho250 

substituiu uma idealizada participação cidadã intrinsecamente motivada para a 

realização económica e social. O paternalismo e a condução “iluminada” das massas 

permaneceu uma “regra” de manutenção da ordem económica e da paz social. É neste 

contexto, mas também após o início das emissões da RTP – que procurou ignorar os 

“ventos de agitação”251 – que Sérgio afirma em 1957: 

«O que queria para nós era uma Democracia genuína, fundada na razão e no 
autodomínio, sem o mínimo recurso às paixões comicieiras, limpo de toda a sorte 
de pendor demagógico, sem histéricas dramatizações da vida pública, apelando 
para a ordeira iniciativa do povo (na cooperativa, no sindicato e no município) e 
tentando reformas de carácter social para emancipação económica dos 
trabalhadores portugueses» (Cartas do Terceiro Homem, cit. por BEIRANTE, 
1978:94). 

Para além desta referência à trilogia cooperativa / sindicato / município, potenciais 

emanações de poder popular organizado, na linha dos ideais de Herculano e Henriques 

Nogueira, resta mencionar, fundamentalmente, a perspectiva transnacional da utopia 

cooperativista sergiana, na medida em que faz a ponte entre os idealismos afins dos 

finais do séc. XIX e os dos finais do séc. XX (globalização ascendente ou alternativa): 

«as cooperativas de cada nação deveriam construir a sua democracia cooperativa, 
organizar-se em federações nacionais governadas por conselhos supremos que 
regulariam o comércio internacional – a cooperação mundial. Concebia ainda uma 
“Aliança Cooperativa Internacional”, espécie de confederação universal das 
cooperativas de todo o mundo, que devia integrar num plano mundial os diversos 
planos económicos à escala nacional» (Confissões de um cooperativista, 1948; cit. 
por MATOS, 1999:153). 

                                                
250 De acordo com uma educação (sentido lato) seguidora de ideologia conservadora, em que o professor 
dos primeiros anos tenderia a ser mais o «modelador de almas» e «seguidor cego da tradição» do que o 
«missionário da modernidade» e «agente de transformação» (STOER e ARAÚJO, 1987:126). 
251 Filtragem da informação sobre a luta armada de vários movimentos em África e América Latina, sobre 
os progressos na Europa, após o passo essencial da CECA (1951), as pressões da ONU, mas também as 
polémicas que antecederam as eleições presidenciais de 1958, entre outras matérias. 
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7.4. A ditadura: conservação das desigualdades e da “ruralidade 

paroquial” 

Sendo a utopia sergiana uma idealização sublimada com inspiração numa certa e 
restrita realidade inglesa e norte-americana, a sua influência em Portugal nunca 
poderia ir muito além de pequenos círculos “subversivos”, com práticas muito limitadas 
e/ou clandestinas, após a ascensão dos regimes ditatoriais, situação de todo improvável 
longe dos maiores centros.  

No caso do meio rural português, a série de boas intenções produtivistas da 
primeira república, marcadas por apressada ignorância, tidas por solução para 
problemas que eram estruturais252, propiciaram uma “vacina” que contribuiu para 
reforçar, cada vez mais, a apetência geral por uma «segura e forte administração 
pública» (CALDAS, 1991:481)253. Depois de anos de fomes e instabilidade, da arriscada 
emigração e da guerra, de tentativas inconsistentes de responsabilização individual, 
muitos já não desdenhariam de um poder mais justo de quem pudessem depender, de 
forma estável. 

Por um lado, as condições da subordinação externa portuguesa e uma dívida 
colossal facilitaram a ascensão dos interesses mais nacionalistas, galvanizando todos os 
que sentiam o benefício das colónias (em risco de perda). Para tal, a competência 
técnica e política de Salazar impôs-se em relação às anteriores governações militaristas, 
de forma continuada após a legitimação formal do regime já identificado254, exibindo 
uma “ética nacional-cristã”255. As correspondentes relações paternalistas de 
dependência tiveram expressão nos mais variados níveis e domínios, sendo 
particularmente determinante a falta de um efectivo poder local256. 

Este aspecto de um panorama conservador liga-se à permanência da dominação 
de certos grupos sociais, «plenamente inseridos no regime ditatorial saído do golpe 

                                                
252 CALDAS (1991) refere o caso da política de «utilização de incultos» de Ezequiel de Campos para uma 
«terra que importa pão e exporta párias», no âmbito de um republicanismo «praticamente sem programa 
agrário» (idem:478-79). Tal como este político mencionado, outros (sem avaliação das condições) 
mostravam-se também «insensíveis aos aspectos fundamentais da função social da propriedade fundiária 
(...)» (ibid.:480). 
253 Por isso, o próprio António Sérgio não se horrorizava com a ditadura, desde que ela fosse «progressiva 
e transitória» (ANTUNES, 1974:1808). 
254 O crédito e a aceitação do regime teve a ver com a «promessa ideológica salazarista de que o 
autoritarismo e a tendência burocrático-estatizante da construção corporativa eram transitórios, 
destinados a ceder o passo, na idade adulta, a um corporativismo essencialmente associativo, consensual e 
autónomo, se não mesmo a uma plena autodirecção da economia» (LUCENA, 1985:858). 
255 Do sentido que se pode apreender, por ex., da obra apologética e panegírica de MARQUES (1952:V-VI), 
o seguinte trecho é elucidativo: «afortunadamente, a legislação social do Estado Corporativo português é 
recta e cristã. Na esfera dos princípios apoia-se na verdade do Direito Natural e da sociologia cristã (...) É 
com esse espírito que o Estado português dirige as suas responsabilidades de sentinela dos vaivéns 
sociais». Em contraponto, um padre católico radical afirma, na primeira metade do século XX: «O 
capitalismo bem-pensante, às vezes religioso e devoto, que dá esmolas e subsidia creches e asilos, mas que 
reserva o lucro para automóveis e salões, deixando ao operário apenas um salário que apenas chega para 
não morrer de fome, não é sequer justo, quanto mais cristão!» (Alves CORREIA, 1977:119). 
256 À forte dependência financeira dos municípios correspondia a fidelidade política (e pessoal) dos seus 
dirigentes, aliás representantes administrativos do governo, sendo as freguesias meros subsistemas, «com 
escassos meios de acção, que vão desenvolvendo modestas actividades de interesse social» (M. Caetano, 
cit. por SÁ, 1991:16). 
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militar de 1926» (BAPTISTA, 1993:7)257, mais marcada nos meios essencialmente 
dependentes da actividade agrícola, para o que contribuem as condições de fraca 
mobilidade física e social: «Referimo-nos aos grandes latifúndios dos campos do Sul, 
aos grandes patrimónios fundiários do Norte e às grandes casas agrícolas do centro 
vinícola» (idem).  

Várias iniciativas da primeira república, que poderiam ter favorecido a ascensão 
social e capacitação de pequenos agricultores (entre outros), foram simplesmente 
tuteladas no Estado Novo (EN). É precisamente o caso do Crédito Agrícola Mútuo 
(CAM), na sequência de formas menos emancipadoras da penetração capitalista na 
agricultura258. Consideramos este apenas um exemplo da eliminação do risco, para o 
centralismo autoritário, do surgimento de focos de poder (económico?) independente, 
ideologicamente motivado, logo ameaças prováveis de desregulação da ordem social. 
Outros exemplos do controlo corporativo enquadram-se nas formas associativas 
adstritas ao interesse económico, entendido este sobretudo como o interesse conjugado 
da reprodução do capital (que implica também a do trabalho) e da manutenção dos 
modos de vida tradicionais259. 

Bastante reveladora se mostra a leitura de obras de certos agrónomos, 
testemunhas sensíveis da realidade social, cultural e política da agricultura portuguesa e 
do meio rural (ex: SANTA-RITTA, 1960). Referimo-nos mais particularmente a casos 
onde não são raros os apontamentos com valor histórico e sociológico, traduzindo 
perspectivas de quem encontrou, directa ou indirectamente, condições frustrantes de 
apoio técnico e humano às populações dependentes da agricultura. A remissão para 
várias «sombras» do passado (PORTELA et al., 1993; CALDAS, 1991; VARELA, 1992) 
permite compor o seguinte quadro de pesada desvalorização agrária e rural. 

Ao querer “totalizar” a responsabilidade social, em vez de gerar estímulos para a 
organização da acção individual, o EN instruía a dependência, inspirava a 
desconfiança260 sistemática, alimentava a mentalidade policial (e policiada) e 
“menorizava” os mais carentes, tomando a tutela por substituto favorável da livre 
associação. Em lugar de fomentar a emancipação, conseguia tornar compatível o 
espírito colonial / colonizador com a intervenção débil, proteger a ineficiência mais 

                                                
257 O mesmo autor acrescenta que «no mundo das aldeias do Norte» este regime «foi-se implantando 
apoiado numa vertente ideológica, amplamente sustentada pela Igreja, em organizações locais de 
enquadramento político e escorado num sólido aparelho repressivo. Nos campos do Sul, onde sobressaía a 
presença dum proletariado agrícola numeroso e combativo, a brutal repressão policial foi a face 
quotidianamente mais visível do Estado Novo» (idem).  
258 Segundo CAMPOS (1999), o CAM, consubstanciado em Caixas de Crédito Agrícola Mútuo (CCAM), 
sociedades cooperativas de âmbito concelhio ou inferior, foi instituído por decreto em 1911, na sequência 
de experiências precursoras portuguesas e do exemplo alemão das Caixas Raiffeisen. Dos antecedentes 
nacionais, mencionam-se as obras filantrópicas (empréstimos a juros baixos) dos Celeiros Comuns, 
Montepios Agrícolas ou Montes de Piedade Agrários (do séc. XVI ao XIX), das Misericórdias (nos sécs. 
XVIII e XIX), dos bancos distritais ou provinciais de crédito e bancos rurais (séc. XIX) e ainda de alguns 
sindicatos agrícolas, na viragem para o séc. XX (referido o caso de maior sucesso do mutualismo de 
Abrantes).  
259 Para o meio rural tem interesse indicar os Grémios da Lavoura e, antes destes, as Casas do Povo que 
«bem merecem todo o auxílio moral e material dos homens bons das aldeias de Portugal, porque elas 
constituem (...) o cadinho onde se hão-de forjar os prestadíos trabalhadores rurais» (MATTOS, 1937:36). 
260 Com tudo o que esta implica. A falta interactiva de heteroconfiança e de autoconfiança traduz-se 
normalmente em fraca propensão para a confrontação de desafios (correr o risco), sendo muitas vezes a 
emigração o risco menos temido (para os desprivilegiados que podem), sempre que acompanhado de 
promessas de uma vida melhor. 
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abastada (premiando o absentismo latifundiário) e “etilizar” o trabalho dócil e 
rotineiro. Ao temer a criatividade, restringia a motivação para a aprendizagem, 
modelizava a obediência e o respeito pela hierarquia tradicional, equiparava o risco ao 
atrevimento insolente e desprezava a inovação endógena e extra-técnica. 

Eram estas as condições em que imperava o receio de deixar formar 
movimentos de pessoas que lembrassem as condições da Primeira República, de 
significado contextual na Europa. Mas mesmo naquilo que o planeamento podia 
conceber, incluindo opções coerentes de ordenamento rural, os Planos de Fomento 
fugiram sistematicamente a tal (cf. LOUREIRO, 1963; Manuela SILVA, 1964, 1984). 

Será sobre este panorama, de um mundo rural social, económica e 
culturalmente repulsivo, que teremos de compreender as movimentações pós-
ditatoriais para a sua “reconquista” (reapropriação social) multiparticipada, de forte 
contextualidade europeia e mesmo mundial.  

 

7.5. Do ressurgir democrático à integração na UE: um processo de 

empoderamento territorial 

Tal como noutros países, em Portugal o desenvolvimento local (DL) afirmou-se 
simultaneamente como um movimento e um processo de reacção à crise dos anos 70 e 
dos inícios dos anos 80, embora com antecedentes em diversos processos ou 
movimentos de dinamização e emancipação local para fazer face a outras crises.  

O fim da ditadura em 1974 e a forte dependência externa de Portugal tornaram 
inevitável a busca da integração na Comunidade Europeia, quase em paralelo com 
Espanha. Assim, o esforço português de modernização e de acompanhamento de todo o 
processo europeu de reestruturação económica e social não pôde deixar de implicar 
várias formas de desconcentração e descentralização. 

Já em Maio de 1974, pouco depois do golpe de estado de 25 de Abril de 1974, a 
Junta de Salvação Nacional (JSN) definiu, entre as grandes linhas de orientação a 
prosseguir pelo governo provisório, o «fortalecimento das autarquias locais, com vista à 
participação activa dos cidadãos na esfera política dos respectivos órgãos» (Decreto-Lei 
203/74 de 15 de Maio) e «a prossecução de uma política de ordenamento do território e 
de descentralização regional em ordem à correcção das desigualdades existentes» 
(Decreto-Lei 524/74 de 8 de Outubro).  

A Constituição portuguesa de 1976 – como virá a acontecer com a espanhola de 
1978 (cf. VÁZQUEZ BARQUERO, 1987b) – coloca entre as «Tarefas fundamentais do 
Estado», no Artº 9º, o «defender a democracia política, assegurar e incentivar a 
participação democrática dos cidadãos na resolução dos problemas nacionais» (al. c), 
«(...) assegurar um correcto ordenamento do território» (al. e) e «promover o 
desenvolvimento harmonioso de todo o território nacional (...)» (al. g). Também 
quanto às incumbências prioritárias do Estado (artº 81º) encontramos: «Orientar o 
desenvolvimento económico e social no sentido de um crescimento equilibrado de 
todos os sectores e regiões e eliminar progressivamente as diferenças económicas e 
sociais entre a cidade e o campo» (al. d). 
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Logo no ano em que se formulou o pedido de adesão à CEE (1977), deu-se início 
a um processo legislativo tendente a minorar os males da centralização. Ou seja, face às 
limitações de um Estado desajustado às novas necessidades, procuraram-se condições 
para diminuir a dependência política e financeira dos municípios, no sentido de 
flexibilizar criteriosamente a gestão do investimento público e fomentar maior 
participação e responsabilização da população ao nível local. O esforço culminou na Lei 
das Finanças Locais de 1979, com posteriores modificações. 

Em Portugal, o papel positivo das autarquias locais na promoção da qualidade 
de vida passou a ser um facto, verificável ao longo dos anos 80 (cf. HENRIQUES, 1990; 
TOSCANO, 1996; PEDROSA, 1997), embora isso tenha consistido sobretudo na dotação 
de condições de melhoria do bem-estar em cidades e vilas do interior, segundo um 
padrão urbano-centrado, através da prioridade dada a equipamentos e infra-estruturas. 
Por outro lado, o investimento social meritório das autarquias, centrado em aspectos 
materiais, foi demasiado protagonizado pelos partidos políticos, implicando falta de 
condições para a participação popular e para inovação social261. 

Não se pode negar que a conseguida generalização do acesso da população à 
instrução, aos cuidados de saúde, aos contactos múltiplos com meios de valorização, 
etc. é um enriquecimento do meio, logo potenciador do desenvolvimento. Mas falta 
saber se serão investimentos para a sustentabilidade, hoje posta em termos de 
«competividade territorial» (cf. ponto 6). Só nos anos 90 os municípios conseguem vir 
a participar directamente na reestruturação económica local, embora com uma 
competência limitada para o efeito.  

Apesar das melhorias, vastas áreas rurais portuguesas, com fortes carências e 
deficiências estruturais, continuaram a despovoar-se, na falta de suficientes alternativas 
económicas a montante e a jusante da produção primária. 

Face à crise estrutural e às necessidades de rigor orçamental para intervir nas 
áreas mais carenciadas, surgiram os primeiros programas-piloto «Integrados»: de 
Desenvolvimento Rural (Trás-os-Montes - 1982-88, co-financiado pelo Banco 
Mundial), e de Desenvolvimento Regional (PIDR do Nordeste do Algarve, interior sul 
de Portugal, 1983-89), este como transposição para Portugal do modelo dos Programas 
Integrados Mediterrâneos (PIM).  

Com a adesão à CE em 1986, outros programas «integrados» se sucederam 
(PIDR ou OID), como medidas de política regional. Mas também se encetaram algumas 
experiências enquadráveis em dinâmicas de DL, tais como aquelas de fomento do auto-
emprego no âmbito do programa ILE da OCDE (216 ILE surgiram em 1987 em 
Portugal). Numa determinada perspectiva, o alcance deste programa foi bastante 
limitado, já que 2/3 das ILE se concentraram no Alto Alentejo, Ribatejo e Oeste (cf. 
BAPTISTA et al., 1991). Noutra óptica, embora o programa fosse, «aos olhos da 
situação actual», «extremamente pequenino, extremamente insignificante em termos 
de meios e de recursos (...) foi um programa marcante e decisivo (...). Para as primeiras 

                                                
261 A propósito da falta de participação na afectação de recursos, F. RUIVO (1990:90) faz notar a herdada 
(do período ditatorial) «deficiente penetração administrativa» que «tinha gerado uma distribuição 
clientelar de bens públicos e, neste sentido, como que uma privatização do poder estatal» . Por isso, 
concluiu na altura que, «existindo uma mediação local, ela é de ordem pessoal». 
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organizações que trabalharam nesta área [DLMR] (...) foi como o pão para o faminto: 
foi um elemento essencial sem o qual nós, porventura, não teríamos conseguido trilhar 
os primeiros anos da nossa vida» (ALBINO, 2001:14-15)262. 

De qualquer forma, a excepção das ILE não desmente o facto de a dinamização 
do factor humano nas áreas rurais continuar a ser, na época, demasiado centrado em 
medidas avulsas e sectoriais. O caso da agricultura é exemplificativo e pertinente. Este 
domínio foi contemplado com um programa nacional específico desde a adesão, para 
além do benefício das medidas do Reg [CEE] 797/85. Face à carência de programação 
agrícola de base regional, prepararam-se também, desde 1987, os Programas de 
Desenvolvimento Agrícola Regional (PDAR). Estes fracassaram na maioria dos 
objectivos propostos, devido a várias inconsistências, mas tiveram, pelo menos, o 
mérito de ensaiar metodologias de planeamento / ordenamento rural participado, ao 
ultrapassar os estreitos limites da agricultura e ao fazer surgir a figura da Comissão de 
Acompanhamento logo na fase de preparação, apontando o caminho profícuo da 
concertação permanente de interesses (cf. CORREIA, 1994).  

Ao mesmo tempo, desencadeava-se uma paralela “sementeira” de posteriores 
dinâmicas de DL, iniciado pelo programa JADE – Jovens Agentes de Desenvolvimento 
em Regiões de Emigração, materializado num curso longo, de 1987 a 1989 – «onde se 
introduz formalmente o conceito de “Desenvolvimento Local”» (MELO, 1997:4). 
Tratou-se de uma iniciativa do BIT, financiada inicialmente pelo PNUD e com posterior 
reforço do FSE (via IEFP), de tal modo que as CCR do Norte, Centro e Algarve passam 
a poder envolver pessoas de elevada motivação em projectos de qualificação endógena. 
A formação em alternância – com metodologias em que emergia a importância da 
investigação-acção – facilitou a transição entre uma fase probatória de trabalho de 
projecto e a inserção profissional contratualizada, com a pretendida implicação de 
parcerias no meio sócio-económico local (cf. ALMEIDA, 1990; NÓVOA et al, 1992).  

Como vimos no ponto 4.6, a partir de 1988, com a reforma dos fundos 
estruturais, dá-se sequência a uma nova orientação da CE para as áreas desfavorecidas, 
fazendo comprometer e articular a intervenção dos agentes institucionais e actores 
económicos em programas de incidência territorial. No entanto, trata-se ainda de 
«política regional», de tal forma que o Plano de Desenvolvimento Regional (PDR) 
1989-93 para Portugal (região de Objectivo 1) contempla apenas algumas subvenções 
globais e programas operacionais integrados263 que só marginalmente e em alguns 
casos têm incidência na mobilização do potencial humano das áreas rurais. 

Se exceptuarmos alguns casos pioneiros de organizações da sociedade civil que 
adiante afloramos, só com a criação e implementação do PIC LEADER em 1991 se 
iniciou um processo de promoção da inovação e de valorização das identidades 
territoriais e dos recursos endógenos em meio rural. Até 1993, isso representou em 
Portugal o trabalho de 20 grupos de acção local. As dinâmicas envolvidas e 
subsequentes, bem como alguma da sua expressão geográfica, serão matérias em que 
incidimos de seguida.  

                                                
262 O caso refere-se a uma ADL que será abordada adiante (ponto 12.2). 
263 Em C do Eixo 3 – Desenvolvimento Local e Ordenamento do Território – com 3,5% do investimento 
total programado. 
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CAPÍTULO IV 

8. O PIC LEADER: implementação e primeiros efeitos em Portugal 

Como referimos antes, aquando do seu lançamento, o LEADER tinha como grande 

objectivo reforçar programas de desenvolvimento rural existentes, com base em 

dinâmicas locais inovadoras, ou seja, conduzidas de forma integrada por grupos de 

actores da sociedade civil. Estes, candidatos aos fundos afectados ao LEADER, 

apresentam-se como associações que se supõem com objectivos consequentes de 

intervenção social e territorial, indutores de mudanças nas comunidades locais.  

Incidindo na revitalização de zonas específicas com dimensões demográficas 

entre 5.000 e 100.000 habitantes das regiões de objectivo 1 e 5b264, o programa aposta 

na comunicação e cooperação entre actores e instituições, a diferentes níveis, com a 

expectativa de obter transferências de saberes mais ou menos especializados e sua 

aplicação na reestruturação económica e na qualidade de vida ao nível local. Na posse 

de alguns meios financeiros, os grupos de acção beneficiados adquirem assim a 

possibilidade de se constituirem contra-poderes ou co-poderes locais/regionais, 

dependendo de cada caso. São potenciais factores de provocação ou estímulo da 

actuação interna de cada governo local legitimado pelo sufrágio.  

Embora se tenha previsto uma centena de adesões (O Dossier da Europa 

5/1991), na realidade vieram a ser aprovados 217 projectos265. Do mesmo modo, previa-

se para Portugal apenas 10 a 12 candidaturas, mas de facto surgiram 49. Porém, como 

os recursos eram limitados, «foi necessário desenvolver todo um trabalho de 

harmonização de intenções, compatibilização de projectos [e territórios abrangidos] e 

reorganização de actividades» (IEADR, 1995). O resultado final foi a apresentação de 

20 Projectos de Acção Local ao Organismo Nacional Intermediário (Agosto de 1991), 

dando sequência à sua aprovação em Bruxelas (Fig. 10-A).  

No caso português, a implantação do LEADER e da sua dinâmica ocasionou 

uma série de conflitos internos, por inerência à colisão entre um planeamento e 

controlo administrativo tradicional, de tendência centralizadora e institucionalista, e 

aquele que supõe a participação activa das entidades locais. A penetração deste último 

modelo foi quase uma “revolução silenciosa”.  

Se é verdade que o PIC LEADER foi bem recebido pelo governo português, pela 

promessa de mitigação da crise da agricultura e do meio rural que se fazia sentir de 

forma intensa, não é menos verdade que a condução interna do processo escapou à sua 

lógica mais corrente de planeamento e gestão territorial, vindo a desagradar a vários 

responsáveis técnicos e políticos afectos ao Ministério do Planeamento e à Direcção-

                                                
264 Respectivamente, as regiões menos desenvolvidas (a maior parte da Europa mediterrânea e a Irlanda) e 
aquelas que revelavam a especificidade de compreender “zonas rurais frágeis”. 
265 Dos quais cerca de 70% na Europa do Sul. Estes e outros dados podem ser encontrados, por exemplo, 
nas muitas publicações do Observatório Europeu LEADER e da AEIDL (ex: a revista LEADER Magazine e 
AEIDL, 1994), a Célula de Animação Europeia do PIC LEADER, Bruxelas. 
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Geral do Desenvolvimento Regional (DGDReg), bem como a responsáveis de várias 

autarquias locais, que sentiam “intrusões nos seus domínios”.  

Já não era novo, na verdade, o conflito de perspectivas entre aqueles que 

apostavam na “qualificação territorial” por via funcionalista (planeamento centrado na 

perspectiva da disciplina económica dominante) e os que defendiam abordagens 

multicentradas, envolvendo a participação da população no ordenamento. A 

experiência e/ou a sensibilidade de muitos técnicos e responsáveis do Ministério da 

Agricultura, a que pertencia o Organismo Nacional Intermediário para o PIC LEADER, 

fizeram apontar para esta última via. 

Passada a “surpresa” de o LEADER não ser, afinal, apenas mais uma fonte de 

financiamentos para engrossar os habituais programas (princípio que enformava a 

mentalidade corrente), surgiram algumas tentativas do governo para vir a colocar o 

controlo interno do LEADER também nas mãos da DGDReg (ex-aequo). Mas isso não 

foi aceite pela Comissão Europeia. Assim, apesar da tradição centralista do poder, 

Portugal terá sido o país «onde se verificou a maior fidelidade à filosofia original do 

LEADER, onde se permitiu ao LEADER uma real integração dentro do espírito e da 

prática do Desenvolvimento Local» (Alberto MELO, in: PORTELA et al., 1996: 11). 

Este diagnóstico sobre a particularidade das condições portuguesas para o 

maior sucesso do LEADER encontramo-lo também em certos resultados de avaliação 

apresentados em seminários (cf. JORDÃO, 1999; Pessoas e Lugares nº 0, p. 7). 

Portugal enquadra-se nos países cuja falta, incipiência ou limitação territorial anterior 

de uma política de desenvolvimento rural (como também na Espanha, Irlanda e Itália) 

não implicou mais que uma débil reacção de interesses estabelecidos face às condições 

inovadoras de descentralização e parceria. 

Ainda que limitada, a referida oposição entre o domínio do planeamento e da 

coordenação e o domínio agrícola/rural não se mostrava apenas ao nível central: os 

responsáveis pelos órgãos desconcentrados dos respectivos ministérios (Comissões de 

Coordenação Regional – CCR – e Direcções Regionais de Agricultura – DRA), assim 

como certas autarquias, também encontravam razões para críticas de parte a parte. Uns 

falavam em dispersão de dinheiro ou desarticulação dos investimentos. Outros (“pró-

rural”) retorquiam que o pretendido processo de fomento da inovação social e do 

desenvolvimento durável em áreas rurais periféricas ou marginais não poderia ser 

alcançado seguindo os ditames habituais do planeamento urbano-centrado, pelo que 

havia que dar oportunidade e confiança às iniciativas locais.  

Muitos destes últimos pensavam o LEADER como uma via para redimir o 

fracasso dos anteriores projectos de extensão rural e/ou para aprofundar uma 

metodologia de planeamento/ordenamento rural participado, já ensaiada nos 

processos de preparação dos Programas de Desenvolvimento Agrário Regional (PDAR). 

Aliás, em vários casos, os PDAR estiveram na origem da apresentação de candidatura 

ao LEADER (IEADR, 1995:10).  
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Graças a outros programas, tanto de iniciativa comunitária como nacionais 

(adiante mencionados), muitas vezes articulados regionalmente no contexto de 

Quadros Comunitários de Apoio e de programas e projectos específicos, certas áreas 

rurais passaram a poder dispor de alguns apoios em simultâneo, incidentes em 

aspectos particulares, desde que tivessem apresentado condições para tal nas 

candidaturas.  

Embora as primeiras iniciativas de desenvolvimento local (IDL), como 

emanação da sociedade civil, tenham tido origem em projectos de animação 

comunitária (com motivação religiosa ou não), promoção do emprego, educação de 

adultos e formação (não raro com apoio de instituições de outros países europeus), a 

maioria das que hoje existem foram induzidas por programas apoiados por fundos da 

CE, com destaque para o PIC LEADER. Assim, não admira que sejam os anos em torno 

dos maiores montantes de apoio da CE (1989 – QCA II; 1991 – LEADER I e 1994 – 

LEADER II) aqueles que registam o maior número de criação de associações, entre 

outras IDL (Cf. BASTOS; et al., 1998). 

Os apoios recebidos permitiram um fortalecimento das organizações da 

sociedade civil, com repercussões em diferentes aspectos. Muitos trabalhos têm 

documentado esta realidade, numa ou noutra faceta, em diferentes países (ex: AEIDL, 

1994; PUJOL, 1994, 1997; FARRELL e THIRION, 1999, 2000; ESPARCIA et al., 2000). 

Reportando-nos só a exemplos portugueses, constata-se que alguns são produções 

oficiais (IEADR (ed.), 1995; IEADR, 1995; DGDR-CNGPL; 1998; CNG-LEADER II, 

1999), enquanto outros provêm directamente de investigação académica (AFONSO, 

1996; M. R. MORENO, 1996; MARQUES, 1998; SERAFIM, 1999; FONTES, 2000).  

Por um lado, tanto o aparelho político-administrativo como os “novos poderes” 

tiveram de enfrentar maiores desafios, já que passaram a ser sistematicamente 

confrontados com as exigências decorrentes das parcerias encetadas ou concorrências 

forçadas. Com efeito, a partilha de responsabilidades na gestão territorial obrigou a 

uma maior transparência e a um alargamento da aprendizagem social, incluindo o 

«reforço das capacidades técnicas locais» (IEADR, 1995:18). Havendo uma propensão 

lógica para o superior investimento dos municípios nas áreas mais populosas, 

simultaneamente a sua maior base eleitoral e, em princípio, mais carentes (pelo menos 

em termos de capitação), a particularização de uma gestão associativa de dinheiro 

público em áreas rurais abre novas perpectivas.  

Assim, uma nova forma de «mobilização de recursos locais» permitiu iniciar um 

processo de «reconstituição do tecido económico e social», com a «recuperação da 

esperança e auto-estima» dos rurais e restituição de «alguma confiança aos pequenos 

empresários do interior», promovendo a localização da inovação (Cf. idem: 19-20). 

Isto, apesar de várias limitações, em particular quanto ao alcance dos efeitos 

demonstrativos (AFONSO, 1996; M. R. MORENO, 1996) e quanto à sustentabilidade de 

alguns efeitos (iniciativas orientadas para segmentos de mercado limitados no tempo e 

no espaço) e da autonomização das associações, sujeitas a uma «forte tendência para a 

municipalização». 
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Fig. 10 - A Iniciativa Comunitária LEADER em Portugal– Entidades Locais  
LEADER I (1991-93);  LEADER II (1994-99);  LEADER + (2001-06) 

Fonte: MORENO et al. (2003:32) 

 

Dos Açores e Madeira 
(não abrangidas no 
LEADER I), apenas se 
apresenta a delimitação 
territorial do LEADER + 

  1 – ADRIMINHO  
  2 – ADRIL 
  3 – ATAHCA 
  4 – PROBASTO 
  5 – ADER-SOUSA 
  6 – DOLMEN  
  7 – ADRIMAG 
  8 – SOL-DO-AVE 
  9 – ADRAT 
10 – DESTEQUE 
11 – DOURO HISTÓRICO 
12 – CORANE 
13 – DOURO SUPERIOR 
14 – BEIRA DOURO 
15 – ADDLAP 
16 – ADD 
17 – ADICES 
18 – DUECEIRA 

19 – TERRAS DE SICÓ (1) 
20 – ADELO 
21 – ADAE 
22 – RAIA HISTÓRICA 
23 – PRÓ-RAIA 
24 – ADRUSE 
25 – ADRACES 
26 – PINHAL MAIOR 
27 – RUDE 
28 – ADERES 
29 – ADIRN 
30 – APRODER 
31 – CHARNECA 
32 – LEADER OESTE 
33 – TAGUS 
34 – LEADERSOR 
35 – ADER-AL 
36 – MONTE 

37 – TERRAS DENTRO 
38 – ESDIME 
39 – ROTA DO GUADIANA 
40 – IN LOCO 
41 – VICENTINA 
42 – ADIBER (2) 
43 – ADREPES 
44 – ADL 
45 – Alentejo XXI 
46 – Terras do Baixo Guadiana 
47 – ADELIAÇOR 
48 – GRATER 
49 – ASDEPR 
50 – ARDE 
51 – ADRAMA 
52 – ACAPORAMA 

(1) ADSICÓ no LEADER I 
(2) ACIBEIRA no LEADER I 
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Quanto a esta última questão, SERAFIM (1999) afirma: «Se no início do 

LEADER o controlo das direcções das Associações era significativo pelo número de 

pessoas singulares que envolvia, neste momento [1996] esse poder de decisão pertence 

fundamentalmente ao Estado local», fazendo com que os interesses locais caibam 

«basicamente aos poderes públicos descentralizados, que configuram à experiência 

[aplicação do LEADER] uma forma despolitizada e funcionalista» (idem:161). Esta 

característica, também demonstrada empiricamente no estudo de CASTELA et al. 

(2000), não é exclusivamente portuguesa, sendo também importante em Espanha e 

Itália, pelo menos (ESPARCIA; et al., 1999:190-191). 

Por outro lado, entre vários impactes económicos, salientou-se que o orçamento 

de 9,5 x 109 Escudos da CE atribuído ao LEADER I permitiu a criação de «cerca de 

2000 novos postos de trabalho em zonas rurais» em «dois anos» e um investimento de 

cerca de 20 x 109 Escudos, «sem recurso a nenhum montante do Orçamento de 

estado», ultrapassando os 14 x 109 Escudos previstos de investimento (CARRINHO, in: 

PORTELA; et al., 1996:17-18). Isto, apesar dos «percalços, problemas e alguns erros», 

cujo conhecimento tornou possível encetar um conjunto de processos de correcção 

(idem:20). 

Outros autores apresentam números diferentes sobre o emprego induzido pelo 

LEADER I. Para DINIZ (1999), apenas se contabiliza cerca de metade dos postos de 

trabalho referidos (947), dos quais 819 (86%) são da responsabilidade da Medida 3 

(Turismo...). Acrescenta que a grande maioria dos projectos (60%) só foi capaz de criar 

um posto de trabalho e 93% não conseguiu ir além dos 3 empregos. Com mais de 8 

postos de trabalho, só existem 4 projectos. Cada um deles criou 8, 10, 12 e 22 empregos, 

respectivamente. O interior atraiu 64% do emprego criado, pese embora o facto do 

projecto que mais postos de trabalho criou se situar no litoral. Por cada posto de 

trabalho criado, foi necessário investir 13.224 contos. 

Adiante, no mesmo estudo, o autor acrescenta que as regiões Norte e Centro 

foram as mais contempladas pela Medida 3, nelas cabendo cerca de 70% do total de 

projectos. Em termos de distribuição geográfica (Direcções Regionais de Agricultura), 

no Entre Douro e Minho realizaram-se 1/4 dos projectos, nas Beiras (Interior e Litoral) 

2/5 e em Trás-os-Montes e Ribatejo Oeste cerca de 10%, respectivamente. 

Por estes motivos, afirma-se que o «sucesso do LEADER I (...) não escamoteia o 

défice de alguns dos principais objectivos», como por exemplo a diversificação 

económica, face à sobrevalorização do sector do turismo em paralelo com uma 

subrepresentação do apoio às pequenas empresas (GEOIDEIA/IESE, 1999:17). 

Quanto aos impactes económicos do LEADER II, alguns elementos de avaliação 

revelam efeitos positivos dos investimentos em áreas rurais. Entre eles, o número de 

«empregos adicionais» que foram criados devido ao apoio do Programa atingiu quase 

2900, a que se juntam 945 postos de trabalho preservados como resultado do mesmo. 

Do total, 62,5% são de pessoas entre 25 e 45 anos e o peso do emprego feminino é de 
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57%, aliás idêntico ao das pessoas com curso superior (Cf. DGDR-CNGPL, 1999a:37-

42).  

Se nos quisermos referir a um impacte geral do LEADER (em ambas as “fases”), 

uma apreciação de um técnico da associação Terras Dentro é um primeiro passo 

elucidativo: «a virtualidade do LEADER não foi o ter financiado projectos pontuais, 

mas foi ter fixado no mundo rural centros de competência técnica que sem o LEADER 

nunca lá ficariam. Esse é que é o grande património do LEADER! O resto... são 

consequências» (cit. por SERAFIM, 1999:110). Isto sugere que, para além dos efeitos 

directos e territorializados, outros são relevantes pelas implicações nos dinamismos 

sociais e nas consequentes opções políticas (ex: VV.AA, 1999)266. Adiante retomamos 

esta questão, a propósito do nascimento e desenvolvimento da representação 

associativa do DL. 

 

8.1. Da primeira à segunda fase do LEADER: uma breve leitura dos anos 

noventa 

Uma das grandes conclusões da avaliação do LEADER I foi o reconhecimento de que a 

administração pública também é (e deve ser) feita pela sociedade civil (Cf. CARRINHO. 

in: PORTELA et al., 1996), ou seja, através de parcerias que cumpram o princípio da 

subsidiariedade. Por isso, a preparação do LEADER II baseou-se em três vectores: 1) o 

“Plano Nacional de Enquadramento”, da Comissão Nacional de Gestão do PIC (CNG), 

para exercer a parceria entre a Comissão Europeia, o governo português, as entidades 

regionais e os grupos de acção local (GAL); 2) o Programa-Quadro Regional, para 

enquadrar as políticas de desenvolvimento apoiadas pelos diversos instrumentos 

(quanto à incidência no DL, merecem referência o LEADER II, o INTERREG e o 

PPDR267); 3) os grupos LEADER, agora tornados interlocutores para a aplicação do 

QCA II. 

Prevendo-se certas restrições orçamentais e maior área de abrangência do 

LEADER II em relação ao LEADER I – e tendo em conta algumas “falhas” deste, 

associadas às suas características pioneiras e ao facto de os Planos de Acção Local 

(PAL) terem sido aprovados antes da candidatura nacional – o planeamento do 

LEADER II inverteu este processo, a fim de poder condicionar a elaboração dos PAL no 

sentido de melhor seleccionar iniciativas inovadoras e com efeito demonstrativo 

(geralmente, maior componente endógena).  

Com excepção de um GAL do LEADER I (o único fracasso português), todos os 

outros transitaram para a “fase seguinte”, a que se juntaram mais 29 novos GAL, 

fazendo com que quase todo o território rural português ficasse abrangido pela 

                                                
266 Documento avaliador particularmente relevante porque, representando contribuições múltiplas e 
aprovado pelas Comissões Locais de Acompanhamento do LEADER II, serviu como instrumento de 
pressão simultaneamente para o fortalecimento cívico e para orientações de medidas de política, não 
apenas em Portugal (ver adiante, no ponto 13.4). 
267 Programa “Promoção do Potencial de Desenvolvimento Regional” do II Quadro Comunitário de Apoio 
1994-99 (II QCA) do respectivo Plano de Desenvolvimento Regional. 
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influência do LEADER II (Fig. 10-B)268. Ou seja, a influência do LEADER passou de 

37% do espaço nacional para o dobro, duplicando também o número de freguesias 

incluídas (de 1450 para 2914). Porém, de acordo com o critério que adoptámos de INE 

/ DGOTDU (1999), não foi possível evitar um aumento da proporção de freguesias 

predominantemente urbanas (Quadro 4). Temos de ressalvar que isto não significou o 

apoio a população caracteristicamente urbana, mas sim a simples extensão do território 

rural elegível para o apoio a projectos de forma a incluir partes indubitavelmente rurais 

de freguesias que, por terem centro(s) urbano(s), foram classificadas como APU269. 
 

Quadro 4 – Evolução do número de freguesias abrangidas nas  
duas fases do LEADER, de acordo com a sua tipologia 

 LEADER I LEADER II 
 Nº % Nº % 

APU (a) 97 7,5 245 8,4 
AMU (b) 346 26,8 750 25,7 
APR (c) 850 65,7 1919 65,9 
TOTAL 1293 100,0 2914 100,0 

(a) Áreas Predominantemente Urbanas; (b) Áreas Media-
mente Urbanas; (c) Áreas Predominantemente Rurais 

 

A população abrangida passou de 14,3% para 32,6% da nacional, incluindo as 

ilhas. Contudo, a evolução da população até 2001 fez este valor regredir para 31,3%, o 

que significa que as áreas rurais contempladas pelo LEADER II viram a sua população 

diminuir. Para além da Alta Estremadura, a diminuição não teve excepções entre as 

freguesias em APR. Não sendo este um aspecto que nos interesse particularmente neste 

estudo, limitamo-nos a apontar que os maiores decréscimos registados surgiram em 

praticamente todo o interior e os menores na faixa próxima do litoral entre Tejo e 

Douro e noutras áreas próximas dos maiores centros e eixos de crescimento urbano-

industrial. Ou seja, o padrão não sofreu qualquer alteração no Continente em relação ao 

que era conhecido (cf. CAVACO e RAMOS, 1994). 

No que respeita à estrutura dos investimentos, a passagem da primeira à 
segunda fase do LEADER implicou algumas alterações. A mais notável ocorreu com a 
medida / acção “Turismo em Espaço Rural” (TER), que passou de cerca de 50% (de 
57%, em termos de execução efectiva) para apenas 26,5% (Quadro 5). Isto teve a ver 
com o reconhecimento de alguns problemas que o privilégio do TER colocava à 
diversificação das actividades em meio rural, além de que a formulação encontrada 
revelou ineficácia no marketing e na organização da oferta dos produtos. Para 
compensar, aumentou-se de 4,7% para quase 26% aquilo que era o investimento em 

                                                
268 Lembramos que os “territórios LEADER” ultrapassam frequentemente os limites administrativos dos 
concelhos, abrangendo freguesias de outros, o que se deve a planeamentos concertados que têm em conta 
continuidades geográficas frequentemente cortadas pelos limites concelhios. A Fig. 10 só representa 
Portugal Continental, já que as ilhas (Regiões Autónomas de Açores e Madeira, com 6 GAL e cerca de 5% 
da população portuguesa no conjunto) não fazem parte do estudo. 
269 Correspondem em geral a territórios próximos do litoral (ex: Ader-Sousa, ADAE, In Loco e Vicentina), 
mas também a grandes freguesias do interior (do Alentejo, Ribatejo, Beira Interior e Trás-os-Montes) em 
que a presença de certos centros – não elegíveis – fazem com que as freguesias em APU cheguem a 
corresponder, em 9 casos, a mais de 40% da população abrangida pelo GAL. 
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“Outras medidas”: no LEADER II estas revelam o domínio da nova Acção “Preservação 
e valorização do ambiente e da qualidade de vida”. Esta, de forma articulada com outras 
deste PIC ou com intervenções no âmbito de outros programas, propicia a incidência 
integrada na melhoria de uma “matéria-prima do turismo”, o território. 

A forma regionalizada da estrutura dos investimentos no LEADER II, isto é, por 
cada entidade gestora, revela diferenças sensíveis. No entanto, o agrupamento dos 
projectos pelas Acções varia em função de critérios de cada ADL, nem sempre bem 
definidos e compatíveis. Isto foi reconhecido por GEOIDEIA/IESE (1999), levando à 
definição de uma tipologia própria para os projectos. Adiante (ponto 8.2) veremos que 
também nós tivemos de contornar o problema, pelo que não cabe aqui mais do que 
apresentar alguns traços muito gerais sobre as «acções».  

A Acção 1 engloba diversas formas de animação, informação, sensibilização, 
dinamização e apoio ao desenvolvimento rural. O maior peso relativo encontra-se em 
territórios do Sul (Alentejo e Algarve), para além de alguns do Norte e Centro Interior: 
Corane, Beira Douro, ADD (Fig. 11). A Acção 2, envolvendo formação profissional 
certificada e afecta ao FSE, não se encontra representada em 15 dos territórios e o seu 
peso é globalmente fraco, apesar de se reconhecer a componente “formação de 
animadores” como decisiva para a inovação em meio rural (DGDR-CNGPL, 1999). 
Também aqui é sensível o maior peso relativo na maioria das entidades / territórios do 
Sul.  

Quadro 5 – Estrutura comparada dos investimentos  
LEADER I e LEADER II em Portugal Continental (%) 

Códigos LEADER I LEADER II Medidas (LEADER I) 

1991 – 93 

Acções (LEADER II) 

1994 – 99 L.I L.II Prog. Exec. Progr. 
Apoio Técnico ao 

Desenvolvimento Rural 
(idem) 1 1 5,1 4,2 7,7 

Form. profiss. e ajudas à 
contratação 

(aprox. o mesmo) 2 2 2,8 2,3 1,5 

Turismo em espaço Rural (idem) 3 3.1 49,8 57 26,5 

PME, Artesanato e serviços 
de apoio 

Artesanato, moderniz. 
empres. de PME e Outros 

4 3.2-3.4 13,7 12 12,1 

Valoriz. e comerc. de 
produtos locais 

(aprox. o mesmo) 5 4 15,6 11,7 12,3 

 
Preserv. e valoriz. do amb. e 

qualidade de vida 
 5 18,3 

Outras medidas 
Acções em cooperação 

(nacional / transnacional) 
6 6 2,3 

 Outros  7 

 
 

4,7 

 
4,6 

5,2 

 
25.9 

Funcionamento do GAL (Idem) 7 8 8,2 8,2 14,2 

TOTAL TOTAL   
100,

0 
100,0 100,0 

Fonte: MORENO (2002:114) 
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Fig. 11 – «Acções» do LEADER II - Domínios de intervenção por território 

Fonte: MORENO (2002:116) 
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Entre as Acções mais directamente ligadas à actividade económica, a 3.1, sobre 

TER, diz respeito a um grande número de projectos de apoio, promoção e animação 

para o turismo, sendo relevantes as iniciativas viradas para a recuperação / valorização 

de infraestruturas e do património. Neste domínio, o que mais emprego criou no 

LEADER II, a “Rota do Guadiana” é uma excepção no Sul do país, pois as maiores 

proporções relacionam-se com investimentos em algumas áreas do Norte e Centro 

(Alto Minho, Beira Douro, Douro Histórico, partes de Trás-os-Montes e Beira Litoral), 

mas também Ribatejo e Oeste. Em muitos casos verifica-se um certo efeito de inércia e 

de expectativas criadas no LEADER I em torno dos recursos patrimoniais, naturais e 

edificados.  

Quanto aos domínios 3.2 a 3.4, cerca de 38% refere-se a artes e ofícios 

tradicionais, outro tanto a PME e menos de ¼ a diversos serviços de apoio. As 

referências à “inovação”, “modernização” ou “comercialização” dizem respeito a cerca 

de 40% dos projectos. Destaca-se o maior peso relativo deste domínio em territórios do 

Norte e Centro interior (em torno do Douro e Serra da Estrela), mas também no Norte 

e Centro litoral (ex: Sol-do-Ave, Dolmen e Adrimag).  

A Acção 4 engloba Áreas / sub-Áreas circunscritas a diferentes formas de 

promoção e valorização: raças animais autóctones (16%), culturas e variedades vegetais 

(8,4%), transformações agro-alimentares de pequena escala (38%), por vezes 

complementando apoios do PAMAF para os produtos específicos envolvidos e, ainda, 

promoção / comercialização e outras formas de apoio a produtores locais (36%). O 

maior peso desta Acção nem sempre corresponde a áreas de maior consagração de 

raças ou variedades particularmente conhecidas, pois tanto a inovação como a 

diversificação são consideráveis e é privilegiada a dimensão “ligação entre acções...”. 

Alguns exemplos de produtos “especiais” envolvidos, de diferentes formas, são: maçã 

Bravo de Esmolfe e Vinho do Dão – ADD; Rafeiro do Alentejo e Queijo de Nisa – 

ADER-AL; peixes de aquacultura, burro ibérico, aguardente de medronho – IN LOCO; 

vinho verde, caracóis do Marão, perdizes e faisões, mel – Dolmen...  

Sobre a Acção 5, já atrás se deu a entender que a sua designação é 

suficientemente sugestiva e reveladora. De facto, esta é uma Acção cujos projectos 

arriscam uma intersecção algo confusa com domínios de competência das autarquias, 

tal como pode suceder com uma parte importante do programa dos Centros Rurais, a 

que nos referiremos adiante. Dominam os projectos de valorização do património 

(havendo equilíbrio entre as menções “natural” e “cultural”), pelo que é importante o 

investimento em construção, conservação ou recuperação (áreas de lazer, escolas, 

museus, etc.). O maior peso desta Acção surge, na maioria dos casos, em territórios 

onde as entidades gestoras dos PAL são alvo de maior controlo ou influência do poder 

municipal. São exemplos Terra Quente trasmontana, Raia Histórica, Alto Tâmega, Dão 

/ Lafões e Alto Paiva, Montemuro, Arada e Gralheira e mesmo Serras da Estrela e do 

Açor. 
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Ao contrário da Acção 5, as 6 e 8, respectivamente sobre a Cooperação 

(trans)nacional e sobre o funcionamento do GAL, tendem a revelar maior peso em 

territórios do Sul ou da faixa raiana. Aliás, a Acção 8, em particular, indicia alguma 

relação entre a dimensão dos GAL e uma certa autonomia em relação ao poder 

autárquico, mais comum no sul do país. Quanto à rúbrica “Outros”, 16 das entidades / 

territórios não estão representados, registando os restantes projectos e investimentos 

diversos (de carácter material e imaterial, em diferentes áreas) que, por diferentes 

razões, não se fizeram caber no âmbito das Acções mencionadas.  

 

8.2. Os contributos de uma análise de conteúdo geográfico do LEADER II 

Embora todos os objectos de investigação suponham um conteúdo, a utilizar de forma 

racional, neste estudo só parte deles foi alvo de “análise de conteúdo”, de duas formas. 

A primeira é “semi-automática“ e baseia-se no recurso à informática para a triagem e 

contagem das palavras relevantes, a partir de informação contida em suporte digital. A 

segunda implicou a prévia classificação, com inerente criação e aplicação de tipologias. 

O primeiro caso diz respeito apenas ao tratamento da informação que descreve 

sumariamente os projectos LEADER. A sua função restringe-se à busca de evidências 

que traduzam algumas diferenças de orientação nos PAL, no sentido de apoiar e 

perspectivar os resultados da análise tipológica incidente na informação mais 

discriminada sobre cada projecto, alvo do segundo procedimento.  

Este último processo implicou necessariamente uma preparação de certo modo 

morosa, uma vez que obrigou à prévia leitura e classificação dos cerca de 6000 

projectos LEADER II de Portugal continental, apresentados pelos diferentes 

promotores e oficialmente aprovados. Embora este processo já tenha sido ensaiado por 

GEOIDEIA/IESE (1999), as tipologias consideradas não satisfizeram as nossas 

necessidades, tanto mais que os autores apresentam os resultados demasiado 

agregados. Inclusivamente, mediante o tratamento de diferentes variáveis com análise 

factorial, chegam à definição de 10 tipos (perfis) de projectos. A complexidade 

introduzida leva-os a conclusões como: 

«o padrão geográfico dos vários tipos de projectos não evidencia regularidades 
significativas (contiguidades espaciais). Isto deve justificar-se pela presença 
simultânea de vários factores que influenciam, em cada Zona de Intervenção, o 
perfil dos projectos e que abrangem não só as características do contexto 
geográfico, mas também, por exemplo, a composição da Entidade Local, a sua 
génese, o seu tempo de existência ou a estratégia de desenvolvimento adoptada» 
(idem:85). 

Naturalmente, não pretendemos negar a natureza complexa da realidade 

estudada, mas sim extrair dela a “simplicidade” possível, sendo a análise expedita que 

ensaiámos um primeiro apoio à nossa convicção de que existem afinidades regionais, 

pelo menos quanto a determinadas orientações dos projectos. 

Algumas das classificações encontradas procuraram fazer com que cada objecto 

de análise fosse afectado a um determinado atributo-síntese, ou seja, a um tipo que 



 148 

procuraria abstrair a vertente essencial do conteúdo do objecto analisado. Foi o caso do 

estudo referido, que classificou cada projecto segundo um «domínio de intervenção», 

obtendo 22 destes. Porém, isso acaba por encobrir, muitas vezes, aspectos 

“subjectivamente menores” mas que podem ter importância quando são 

sistematicamente ignorados. E esse procedimento pode ser particularmente 

inadequado quando nos confrontamos com «projectos de DL» cuja abrangência e 

implicação de aspectos chega a ser enorme.  

Nestas condições, a nossa opção passou por classificações múltiplas de cada 

projecto, de acordo com as suas valências, após a leitura do conteúdo. A intenção foi de 

mostrar a diversidade de incidências, através do apuramento dos multi-atributos de um 

mesmo objecto logo no próprio processo de classificação. Na nossa opinião, isso 

diminui o factor “subjectividade”, embora não o elimine. Assumimos que cada 

classificação introduz sempre a subjectividade inerente à grelha analítica do 

investigador e, no nosso caso, tal acontece de forma particular pela falta de atribuição 

de um peso ponderado às diferentes classificações de um projecto. Por exemplo, um 

certo projecto que incide sobretudo na promoção do TER, mas também no artesanato, 

acaba por ter igual peso em ambas as componentes. Contudo, depois de examinarmos 

os resultados à luz de informação difusa obtida em leituras e contactos diversos 

obtivemos uma certeza razoável de que, para efeitos de obtenção de grandes tendências, 

as margens de erro propiciadas por esta metodologia têm um significado desprezável. 

Qualquer das análises de conteúdo – a mais expedita e a baseada em categorias 

– foi combinada com a utilização de duas variáveis de referência, no sentido de 

discernir a importância relativa dos projectos para os 42 GAL do Continente. Assim, 

cada atributo (determinada palavra no título ou certa categoria tipológica) foi 

simultaneamente afecto às correspondentes percentagens – em relação ao total de cada 

GAL – do número de projectos e do investimento total programado. 

 

8.2.1. Elementos denotativos e discursivos no LEADER II em função das 

especificidades regionais 

Uma contabilização das palavras mais utilizadas nas designações dos projectos 

LEADER II permitiu-nos seleccionar as que colocámos no Quadro 6, por ordem 

decrescente do seu peso no total270. Partimos do princípio de que, tal como os projectos 

emanam das necessidades específicas encontradas em diferentes regiões, os respectivos 

títulos poderiam conter elementos indicadores dos interesses sociais e económicos e 

das condições territoriais, permitindo distinguir algumas orientações regionais dos 

grupos LEADER. 

                                                
 
270 Agrupámos, para qualquer contagem, as palavras com a mesma raiz, tal como algumas do quadro 
sugerem (ex: «tradição/tradicional»...). Assim, onde se lê «desenvolver» e «criação» poder-se-á ler 
também «desenvolvimento» e «criar», entre outros exemplos. 
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Da selecção, que abrangeu verbos e substantivos entendidos como significativos 

para a representação das realidades diferenciadas, excluímos muitas palavras com peso 

por vezes semelhante ao das escolhas, por motivos que se prendem apenas com o 

menor (ou nulo) poder discriminante ou com a sua tendência redundante, em relação 

aos termos do quadro. São exemplo: «casa» (1,65%); «rural» (1,45%); «centro» 

(1,35%); «produtos» (0,82%); «funcionamento» (0,77%)... 

Antes de proceder à análise espacial de 

conjunto, interessa-nos chamar a atenção para 

alguns dos aspectos relacionados com a 

capacidade de representação dos diferentes 

termos escolhidos, com base na relação que se 

estabelece – para cada um – entre os pesos dos 

projectos e do investimento em cada GAL (Fig. 

12). 

A correlação entre as duas variáveis, para 

a generalidade das «palavras», é positiva e muito 

significativa, mas tal não acontece para todas. O 

quadro explicativo da Fig. 12, anexo à mesma, 

mostra-nos que, ao contrário de palavras como 

«apoio», «recuperação» e «remodelação» (as 

correlações mais fortes), «artes» ou 

«artesanato», «desenvolver», «divulgar» e 

«tradição» não registam correspondência entre o 

número de projectos e o investimento.  

Estes contrastes explicam-se pelas 

diferentes abrangências de representação: 

enquanto que «recuperar» ou «remodelar» são 

termos que definem o essencial do projecto, o 

segundo tipo de palavras traduz realidades 

diversas, incluindo “manobras de administração flexível” dos GAL. Por exemplo, o mais 

forte resíduo de regressão no gráfico (no quadrante superior esquerdo) corresponde ao 

«divulgar» da Terras Dentro: um único projecto (0,4%) designa-se «Promoção e 

divulgação turística, dinamização e optimização da rede de intervenção» e teve um 

investimento de 6,4% do total. Insere-se na «Acção 7» - «Outros», pelo que é um caso 

ilustrativo de como a margem para o “remanescente” acrescenta factores de distorção 

aos já existentes.  

Muitos outros exemplos de resíduos traduzem também situações particulares. 

Mencionamos apenas mais dois, correspondentes às marcas de símbolo «5» 

(artesanato) que, no quadrante superior direito do gráfico, mais se afastam da 

tendência geral. A primeira refere-se à RUDE – 13,7% dos projectos e 1,5% do 

investimento – que dispersa o apoio ao artesanato por 23 pequenos projectos, dos 

Quadro 6 – Peso relativo das 
palavras mais usadas nos títulos 

dos projectos LEADER II 

Palavras Nº % 

Recuperação 338 2,50 

Apoio/apoiar 323 2,40 

Promoção 303 2,24 

Feira 269 2,00 

Arte(sanato) 268 1,99 

Equipamento 236 1,75 

Aquisição 191 1,42 

Parque 174 1,29 

Tradição/tradicional 156 1,16 

Cultura/cultural 149 1,10 

Criação 144 1,07 

Animar/animação 128 0,95 

Valorização 127 0,93 

Arranjo 123 0,91 

Museu 98 0,71 

Remodelação 93 0,69 

Desenvolvimento 77 0,57 

Divulgar/divulgação 72 0,54 

Património 71 0,53 

TOTAL 3340 24,75 
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quais oito respeitam ao mesmo «Centro de Artesanato», com 62% do investimento 

neste domínio. A segunda corresponde à Dueceira que, com 1,6% dos projectos (13) e 

11,1% do investimento, apoia sobretudo centros e oficinas de artesanato em sete 

concelhos. Um dos apoios – «Centro Difusor de Artesanato e Recursos Endógenos de 

V. N. Poiares», com 41% do total – visou a «capacitação» da promotora ADIP271 como 

«agente de formação profissional e de dinamização cultural do concelho», entidade que 

perspectivava a «criação de uma Escola de Artes Tradicionais, um núcleo museológico e 

uma unidade incubadora de micro-empresas de artesanato»272. 

Na Fig. 12 destaca-se também (através do quadro apenso, de auxílio 

interpretativo) que certos termos representam maior peso nos projectos que no 

investimento, acontecendo o inverso com outros (cf. colunas com notas b e c): parques, 

museus, equipamentos, remodelações e arranjos são, compreensivelmente, mais 

onerosos por unidade que animação, feiras e promoções, por exemplo. Por isso, as 

“nuvens de pontos” de alguns dos termos, no gráfico, situam-se acima do conjunto 

geral, inserindo-se mais à esquerda da “diagonal de tendência”, ficando outros na 

situação oposta (cf. coluna d). Os restantes seguem precisamente a orientação de 

referência (sinal =, na col. d) ou “cortam-na” (sinal <>), aproximando-se da direcção do 

eixo das abcissas (correlações fracas). A «divulgação» e o «artesanato» estão nesta 

última situação. 

A abordagem até aqui seguida serve-nos para balizar os níveis de confiança a 

depositar em cada uma das «palavras», ou seja, acautelar as interpretações que se 

podem fazer com a leitura de cartografias que facilitam a comparação  dos  territórios  

LEADER,  quanto  ao  peso  do  número de projectos (Fig. 13) e quanto à proporção do 

investimento (Fig. 14). Por razões de exclusivo interesse em identificar alguns padrões 

regionais, estas figuras revelam uma nova restrição dos termos existentes: dos 19 que o 

gráfico comportava, prescindimos de oito, os que mostravam maior transversalidade a 

todo o Continente (animação273, aquisição, feira) ou expressão regional redundante com 

a que se seleccionou (os restantes). 

                                                
271 Associação para o Desenvolvimento Integrado de Poiares. 
272 Da ficha do projecto, no vol. VII (p. 261) de DGDR-CNGPL (1999b). 
273 Embora esta ocorra um pouco por todo país, no sentido de criar movimento associado à dinamização 
cultural e/ou ao funcionamento de actividades turísticas e/ou recreativas, acresce no Sul uma animação 
mais estruturante (sócio-educativa, sócio-económica, sócio-cultural), directamente conotada com o 
desenvolvimento das ligações entre actores para a mudança. Por isso, o investimento programado torna-se 
aqui mais significativo do que o número de projectos. 
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 r – C.C.  Nº de      
 Pearson GAL Signif. (a) % NºP. (b) % Inv. (c) Tend. (d) 
   1 - Animar / animação 0,632 36 ms 2,5 1,9 - 
   2 - Apoio / apoiar 0,924 39 ms 4,7 4,1 = 
   3 - Aquisição 0,725 27 ms 4,4 2,8 - 
   4 - Arranjo 0,581 33 ms 3,0 4,1 + 
   5 - Artes(anato) 0,326 42 n 3,6 2,8 <> 
   6 - Criação 0,666 32 ms 3,6 3,5 + 
   7 - Cultura 0,459 40 s 3,1 2,3 <> 
   8 - Desenvolver 0,348 32 n 1,5 1,4 <> 
   9 - Divulgar / divulgação 0,317 29 n 2,3 1,5 <> 
 10 - Equipamentos 0,552 41 ms 3,7 4,0 + 
 11 - Feira 0,585 41 ms 4,5 2,4 - 
 12 - Museu 0,732 33 ms 2,1 2,6 + 
 13 - Parque 0,626 39 ms 3,3 4,5 + 
 14 - Património 0,839 27 ms 2,0 1,3 - 
 15 - Promoção 0,640 41 ms 4,9 3,5 - 
 16 - Recuperação 0,836 40 ms 5,9 5,0 + 
 17 - Remodelação 0,905 28 ms 2,5 2,8 + 
 18 - Tradição / tradicional 0,397 39 n 3,0 2,8 <> 
 19 - Valorizar 0,682 32 ms 3,0 2,8 = 
        Geral 0,673 671 ms 3,4 3,0  

(a) Grau de significado do Coef. de Correlação de Pearson (r) para o número de pares de variáveis (nº de 
GAL): s = significativo e ms = muito significativo, com probabilidades de ocorrência aleatória, 
respectivamente, de 0,01 e de 0,001; n = sem correlação significativa. 

(b) e (c) Respectivamente, médias dos pesos percentuais do nº de projectos dos GAL (média dos valores do 
eixo das abcissas) e do investimento (valores do eixo das ordenadas). 

(d) Posicionamento relativo de cada conjunto de pontos no diagrama (correspondentes a cada «Palavra do 
título» dos projectos) em relação à tendência geral, a partir da comparação de rectas de regressão: acima 
(+); abaixo (-); sem desvio sensível (=); tendência para contrariar o sentido essencial (<>). 
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Fig. 12 – Relação entre os pesos dos  
projectos e do investimento em cada  
GAL LEADER II segundo as palavras  
mais utilizadas nos respectivos títulos 

(cf. quadro explicativo em baixo) 
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           Ilustrando tanto o peso do número de projectos como o dos investimentos, as 

Fig. 13 e 14 permitem-nos constatar que certas palavras traduzem domínios da 

intervenção com marcada especificidade regional. A «recuperação» (A - Fig. 13 e 14) é a 

mais expressiva, ao concentrar a maioria dos projectos no Norte e Centro274, mas 

também o «arranjo» (B) pouco se evidencia no Sul275. Isto traduz a preferência dos 

respectivos promotores pelos investimentos materiais ligados ao conservacionismo 

patrimonial de alguma monumentalidade ou, pelo menos, de referência às marcas de 

um passado que se deseja preservar. São exemplo de intervenções de recuperação: 

fachada ou traça típica, casa tradicional, escola de música, fontanário, ponte, 
capela, altar e igreja, pombais tradicionais, forno comunitário, forja comunitária, 
lagar de azeite, moinho, casa de campo para agroturismo, eira e espigueiros, 
santuário, pelourinho, largo e praça... 

Embora se visem objectivos de articulação com a promoção dos territórios e 

valorização turística, não se podem ignorar neste domínio, todavia, numerosas 

intervenções de duvidoso carácter inovador e que deveriam ser investimento das 

Câmaras Municipais com recursos exteriores ao LEADER.  

A representação geográfica da «remodelação» (D) praticamente não tem 

coincidências com a «recuperação». Enquanto que este conceito implica o esforço para 

voltar a obter o objecto com as características originais, «remodelar» já sugere alterar 

estruturalmente algo, o que traduz, pelo menos, não-satisfação com o objecto-alvo.  

Não obstante, no Alentejo e Algarve, a remodelação prende-se frequentemente com a 

pequena actividade económica privada: 

oficinas de olaria pedrada, bordados regionais, cerâmica ou brinquedos de 
madeira, restaurante ou tasca típica, hospedaria, carpintaria, salsicharia 
tradicional, queijaria, adega, stand promocional, atelier de confecção, unidade de 
fabrico de bolos, panificadora... 

Os exemplos de «remodelação» da Raia Histórica e da ADICES, os que se 

salientam no Centro, referem-se, respectivamente, a «um edifício para museu», na 

Mêda, e a 13 projectos, dos quais apenas 4 se destinam ao favorecimento restrito da 

actividade económica, sobretudo em Mortágua. 

Os «parques» (C) encontram-se principalmente no Norte e Centro, embora 

excluindo a bordadura destas regiões quanto ao número de projectos, e abrangem ainda 

os territórios do maciço calcário estremenho. A cartografia do investimento (Fig. 14-C) 

é mais expressiva, apenas deixando de fora, a norte do Tejo, a ADRIL, CoraNE, Douro 

Superior e Pinhal Maior. São mais importantes as referências que se associam ao TER e 

ao lazer e recreio, sempre que a disponibilidade de água e espaços arbóreos preservados 

ou candidatos a medidas de preservação se afiguram como um trunfo em termos de 

vantagens comparativas para a atracção de visitantes: parque fluvial, de merendas, de 

campismo (rural), de diversões, lazer, lúdico e cultural, biozooparque, parque verde... 

Com menores investimentos, são frequentes os parques infantis, entre outros dos tipos 

acima indicados.  O território da  Rota do Guadiana  é o destaque meridional no investi- 

                                                
274 As maiores excepções são os territórios da Ader-Sousa, ADRIMAG, ADDLAP e ADICES. 
275 Refere-se, como no Norte, ao «urbanístico» e ao «paisagístico», na maioria dos casos. 
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G – Artes(anato) 

A - Recuperar B - Arranjo C - Parque D - Remodelar 

E - Equipamento F - Cultura H - Tradição 

I – Apoio J - Divulgação L - Promoção 

 

   

  

Fig. 13 – percentagem dos projectos LEADER II de cada GAL 
segundo as palavras mais valorizadas nos respectivos títulos 
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G – Artes(anato) 

A - Recuperar B - Arranjo C - Parque D - Remodelar 

E - Equipamento F - Cultura H - Tradição 

I – Apoio J - Divulgação L - Promoção 

 

   

   

Fig. 14 – percentagem do investimento programado nos projectos  
LEADER II segundo as palavras mais valorizadas nos respectivos títulos 

 



 155 

mento afecto a «parque», devido a quatro projectos nos concelhos de Moura, Mértola e 

Barrancos, sendo este último (um parque de campismo) responsável por ¾ do total. 

O «equipamento» (E) é um dos termos cuja expressão no conjunto dos 

projectos e do investimento mostra maior generalização nacional, a par do «apoio» e da 

«promoção». Como nem sempre os equipamentos são designados como tal nos 

projectos276, o maior peso surge entre os GAL que apoiam a aquisição de bens variados 

e os que preferem beneficiar da “margem de manobra” que esse termo vago permite. 

Sendo uma necessidade geral, são sobretudo os grupos do Sul, do litoral e do interior 

norte que mais deixam reflectir nos títulos dos projectos a diversidade das solicitações 

e/ou que aproveitam o potencial de flexibilidade da palavra (Fig. 15)277. 

A dispersão do uso dos termos «apoio» (I) e «promoção» (L) justifica-se pela 

sua indissociabilidade da “semântica do LEADER”: apoiar significa ligar agentes e 

acções para os objectivos programados, praticando a «adicionalidade»; promover 

exprime a ideia de dar movimento e “levantar” ou ascender, aspectos inerentes ao 

empoderamento e ao desenvolvimento. 

 

                                                
276 Cerca de 56% dos projectos que mencionam «aquisição» mas não «equipamentos» incluem: 
instrumentos musicais, aparelhagens de som, trajes e «fardamentos» (a maioria); veículos e componentes 
destes (ex: unidade de frio); material informático e de cópia; expositores e material promocional; etc. 
277 Esta figura não tem legenda comparável com as que apresentamos a cores. Serve-nos apenas para 
esmiuçar a diferenciação que a cartografia de conjunto inviabiliza. 

 

 

 
A – % do número de projectos B – % do investimento programado 

Fig. 15 - «Equipamento(s)», entre as palavras mais  
valorizadas nos títulos dos projectos LEADER II 
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Os GAL com menos peso do «apoio» denotam situações especiais. Entre os 

casos extremos de negação da implantação disseminada (valores nulos), a ADRIMAG 

explica-se meramente pelo laconismo das designações dos projectos, que têm 

frequentemente apenas uma ou duas palavras, as essenciais para a sua “rotulagem”278.  

A ADAE e a APRODER têm também esta característica, ainda que menos 

acentuada. Em suma, pensamos poder afirmar que o «apoio» não tem qualquer poder 

geograficamente discriminante. 

Se combinarmos a observação da componente L das Fig. 13 e 14, apercebemo-

nos que a «promoção» revela maior peso no Sul e em grande parte da faixa raiana. A 

«divulgação» (J) é complementar e acentua a expressão do interior peri-fronteiriço. 

Para além do Alto Minho, alvo de forte «promoção turística», cujo paradigma assenta 

no trabalho iniciado e desenvolvido pelos responsáveis da ADRIL, os outros territórios 

mais sujeitos à promoção deixam transparecer a particular necessidade desta nos 

elementos discursivos dos GAL, ou seja, naquilo que encabeça a justificação das 

afectações financeiras, os títulos dos projectos. Os principais alvos da promoção são os 

produtos locais: nuns casos, é o produto-território, o PAL, as empresas; noutros, todo o 

tipo de bens que se pretendem reveladores da «cultura» (F) e da «tradição» (H), 

termos cuja maior presença nos projectos do interior raiano não é casual. 

O «artesanato» (G) é um dos produtos culturais em que o Alto Alentejo e a raia 

central se ligam ao Noroeste, fenómeno cuja representação espacial adquire relativo 

destaque articulando os elementos G das Fig. 13 e 14. Os casos do Douro Superior e dos 

contíguos ADAE, Sicó e Dueceira cruzam aquele eixo, fazendo com que sobretudo a 

generalidade do Sul (Ribatejo incluído) e a maior parte de Trás-os-Montes / Douro 

sejam menos representativos da incidência na valorização desta actividade. O facto 

traduz, por um lado, a diferenciada resistência de uma economia plural, fundada na 

diversidade, em que determinado aproveitamento de meios locais pôde manter-se, 

satisfazendo gostos e solicitações urbanas279. Por outro lado, reflecte o esforço das 

associações em valorizar a marca da tradição que confere certas identidades micro-

regionais, especialmente em áreas economicamente desencorajadas de fazer uso 

intensivo dos recursos280.  

A maior parte dos projectos que envolvem o artesanato diz respeito à promoção 

e participação em feiras ou estudos (46%), seguindo-se a constituição / melhoramento 

de micro-empresas ou aquisição de meios de produção (35%), apoio a artes específicas 

com pedra, cerâmica, olaria, azulejos e ferro (5%), tecelagem ou trabalhos em madeira, 

peles, cestaria, vime (4%), confecção ou transformação de produtos alimentares 

(4%)281, entre outros domínios. 

                                                
278 A designação dos projectos da vizinha ADDLAP, por exemplo, tem uma média de 5,5 palavras em cada, 
enquanto que a Adrimag não passa de 3,5. 
279 Exemplos: bordados do Alto Minho, norte alentejano e Beira Baixa, confecções têxteis do Montemuro, 
cerâmicas de Molelos ou de Nisa, numerosas preparações alimentares... 
280 Casos dos queijos das áreas montanhosas, da Estrela ao maciço calcário estremenho, bem como um 
conjunto diversificado de produtos, onde sobressaem os agroalimentares. 
281 Este valor secundariza muito a actividade real, mas menos o apoio do LEADER. 
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8.2.2. Os promotores dos projectos LEADER II: claras distinções regionais 

Quando consideramos a origem das iniciativas de DLMR no âmbito do PIC em estudo, 

encontramos maior clareza na definição de especificidades “macro-regionais” do que 

quanto aos elementos denotativos dos títulos. 

As principais entidades envolvidas como promotoras dos projectos, quanto ao 

número e ao investimento (Fig. 16 e 17), são as Câmaras Municipais e as ADL 

LEADER282 (elementos C e D das figuras), seguidas por indivíduos (B) e, a uma certa 

distância, por empresas (F) e Juntas de Freguesia (A). Outras entidades têm menor 

expressão, embora apresentem maior ou menor importância regionalmente marcada. 

As Juntas de Freguesia (A, nas Fig. 16 e 17) parecem ser entidades promotoras 

de projectos particularmente significativos na região Centro, mas também na 

Estremadura e em partes do Minho, entre outros casos mais dispersos. Surgem 

diferentes situações, não exclusivas: entidades parceiras das ADL na própria 

candidatura do PAL (ex: RUDE, ADERES, ADIBER); alvo de mobilização posterior 

onde os membros do GAL mais as contactaram, no decurso do trabalho no terreno (ex: 

ADAE, LEADER Oeste) e onde o protagonismo dos seus corpos directivos mais 

concorreu com o das Câmaras (ex: casos anteriores, ADRIL e Sol-do-Ave) ou ainda 

quando preencheu carências de iniciativa de outros actores (ex: Pró-Raia, ADICES...). 

Esta última situação não emergiu apenas em condições de relativa rarefacção de 

iniciativa privada (ex: áreas de montanha) mas também quando algumas Juntas 

puderam fazer reconhecer os seus projectos como necessidades públicas de relevo para 

o DLMR.  

Os promotores individuais (B) apenas registam menor peso em alguns 

territórios da metade norte do Continente, em que agentes colectivos e institucionais 

lhes tomam o lugar. Nuns casos, são principalmente as Câmaras (C, das Fig. 16 e 17 e 

também Fig. 18283): ADELO, Douro Superior e Douro Histórico; noutros, sobretudo as 

entidades gestoras do PAL: Probasto, CoraNE e ADRACES. A forte presença das 

Câmaras entre os promotores a norte do Tejo (co)relaciona-se com o controlo que essas 

aí exercem, de forma geral, sobre as ADL, assunto que focamos noutras partes do 

estudo. 

As entidades que designamos por «Outras ADL» (E) são aquelas que 

reconhecemos como tal – cf. ponto 10 – e que diferenciamos das ALD ou associações 

culturais, recreativas e desportivas (I). As primeiras traduzem normalmente opções 

acrescidas para as dinâmicas de partilha das iniciativas de promoção local / rural nas 

áreas em que se encontram. O seu papel como promotoras mostra-se nulo no interior 

do Centro e Norte, assim como no Noroeste284, com excepção da Probasto e da Dolmen, 

                                                
282 Estas, tendo uma implantação extensiva a todo o Continente, em termos de papel cimeiro na iniciativa 
para o DLMR (sem função discriminante), não serão alvo de análise. 
283 Figura não comparável com os conjuntos anteriores, mas que entendemos necessária para corrigir o 
“efeito diluidor” das classes comuns. 
284 Isto não significa ausência ou inacção deste tipo de ADL nessas áreas; várias que conhe-cemos, 
especialmente no Centro interior, intervêm com projectos financiados por outros programas. 
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G: assoc. de agricultores 

A:  Juntas de Freguesia B: Indivíduos C: Câmaras Municipais D: ADL gestora do PAL 

E: outras ADL  F: empresas H: APENA (a) 

I: ACRD (b) J: Inst. Ens. / form. (c) L: Outras instituições 

 

   

  

Fig. 16 - Percentagem dos projectos LEADER II segundo os  
principais promotores em cada unidade territorial 

(a) Associações profissionais e 
empresariais de sectores não 
agrícolas 

(b) Assoc. culturais ou 
recreativas / desportivas 

(c) Instituições de ensino  
ou formação 
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G: assoc. de agricultores 

A:  Juntas de Freguesia B: Indivíduos C: Câmaras Municipais D: ADL gestora do PAL 

E: outras ADL  F: empresas H: APENA (a) 

I: ACRD (b) J: Inst. Ens. / form. (c) L: Outras instituições 

 

Fig. 17 - Percentagem do investimento nos projectos LEADER II  
segundo os principais promotores em cada unidade territorial 

(a) Associações profissionais 
e empresariais de sectores 
não agrícolas 

(b) Assoc. culturais ou 
recreativas / desportivas 

(c) Instituições de ensino ou 
formação 
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Fig. 18 – Peso das Câmaras Municipais  
entre os promotores dos projectos LEADER II 

 

que puderam contar com iniciativas de, respectivamente, 2 e 4 ADL sem 

responsabilidade na gestão do PAL. De resto, a participação deste tipo associativo tem 

alguma expressão nos territórios mais próximos do litoral285, na Beira Interior Sul 

(ADRACES e ADERES) e em todo o Sul. 

Nesta parte meridional do país, destacam-se os territórios286 da Rota do 

Guadiana e da Monte-ACE. Esta associação é o único caso em Portugal de parceria 

horizontal entre ADL – Trilho, ADIM, Aliende e Montes Claros – que têm a 

incumbência de promover e acompanhar iniciativas nas suas parcelas de intervenção. 

No entanto, outras ADL contribuiram com iniciativas para o PAL da Monte. Por sua 

vez, a Rota do Guadiana conta com o papel subsidiário de várias ADL, integrando duas 

como associadas; uma destas foi também promotora de projectos da In Loco. 

                                                
285 Chegando a fazer parte das parcerias para o PAL em 6 destas. 
286 Dos que não sobressaem, tem interesse mencionar as áreas da ADER-AL e da LEADERSOR, 
abrangidas pela acção e por iniciativas de uma ADL impulsionada por autarquias, a ADI-TC, alvo do 
estudo de MERGULHÃO (1999). 

 

 

 

A – % do número de projectos B – % do investimento programado 
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As associações culturais, recreativas e desportivas – ACRD (I) mostram maior 

presença participativa na parte setentrional da região Centro, com algum 

prolongamento para norte quanto ao número de projectos, e na faixa peri-litoral entre 

Coimbra e Lisboa, bem como no sudeste alentejano. No entanto, a sua expressão é 

importante em quase todo o Continente. Enquanto que a maioria dos projectos de 

quaisquer das ADL incide em dinamização sócio-económica e promoção territorial, os 

das ACRD ligam-se essencialmente à valorização cultural, como seria de esperar. Por 

isso, contemplam maiores especificidades regionais. Ilustrando apenas marcas muito 

gerais e sortidas de diferenciação, no seio de uma enorme diversidade, temos, no Norte 

e Centro: 

criação de uma escola de música; renovação de trajes do grupo de cantares (...); 
aquisição de instrumentos musicais; aquisição de fardamento; reabilitação da casa 
rural quinhentista; recuperação de um moinho tradicional e de um moinho-museu 
e arranjos envolventes (...); orquestra ligeira juvenil; obras de acabamento da sede 
social do rancho; animação filarmónica na freguesia (...); arranjo de margens para 
pesca desportiva; museu etnográfico (...); I feira rural como há cem anos... 

No Alentejo “da Esdime” e “da Terras Dentro” surgem projectos como: 

promover o associativismo; promoção da saúde, prevenção da doença; 
implementação de ginástica na freguesia; ensinar sons, aprender cumplicidades; 
tradição - sons e sabores; conhecer a barragem e o seu ambiente; animação 
intergeracional; cenas novas - encontro de teatro jovem; formação profissional na 
área da modelação e pintura de cerâmica; apoio à contratação de técnico 
permanente; traje e promoção / coral ceifeiras do Alentejo; na rota do pão e do 
vinho... 

O papel das empresas como promotoras (F) revela especial incidência em 

territórios onde o programa ILE obtivera maior impacte, isto é, em torno do Tejo (cf. 

BAPTISTA et al., 1991). Contudo, o LEADER tem características diferentes e os dados 

com que trabalhamos (de 1996 a 1999) estendem essa área para norte e para sul (cf. tb. 

o nº 12 das Fig. 19 e 20). Verifica-se uma implantação correlativa da dos indivíduos, 

mas uma ou outra excepção mais não traduz que uma certa complementaridade dos 

dois tipos de contributo para a iniciativa287. Aliás, por vezes a distinção entre 

«empresas» e «indivíduos» é bastante difícil288. São estes tipos de actor que sustentam 

o grosso da actividade económica «com efeitos demonstrativos» do LEADER. 

A maior incidência espacial das APENA – associações profissionais e 

empresariais de sectores não agrícolas (H) – mostra alguma contiguidade na raia 

oriental entre a Monte e a Desteque, mas a restante dispersão é paralela com a das 

associações (incluindo cooperativas) de agricultores (G). Ambas fazem parte do grupo 

de entidades de menor peso na iniciativa, o qual tem muitas vezes a ver com as 

parcerias estabelecidas no âmbito dos PAL (Quadro 7). No Norte, apenas um destes 

                                                
287 Existe uma correlação negativa muito significativa (r= -0,624, p.o.a. <0,001) entre os elementos B e F 
da Fig. 17 (investimento), quando não temos em conta as componentes dissonantes da ADERES e da 
CoraNE. 
288 A nossa classificação apenas se baseou na identificação constante em cada projecto: se aparecia um 
nome de pessoa, ainda que fosse empresário (de uma micro-empresa, por ex.), contou-se como 
«indivíduo»; se vinha mencionado o nome de uma firma, loja, restaurante ou outro estabelecimento, 
registou-se «empresa». 
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(8%) não envolve associações do tipo referido; entre o Douro e o Tejo, são 8 as 

excepções (36%); no Sul, estas constituem a maioria (62,5%). 

No que respeita às associações de agricultores, o seu tipo de iniciativa refere-se a 

formas de apoio à sustentação da economia da fileira agroalimentar, em domínios que 

poderiam não preencher os requisitos para ajudas com medidas externas ao LEADER 

ou apenas pela facilidade de acesso a fundos no âmbito deste programa. Alguns 

exemplos são: 

linha de engarrafamento e rotulagem; reforço da capacidade comercial; criação de 
museu / sala de provas - melhoramento das condições de promoção do vinho (...); 
apoio ao melhoramento da raça ovina saloia; apoio à comercialização do cabrito do 
(...); concurso nacional de bovinos da raça (...); edição de um livro sobre a raça (...); 
melhoramento e manutenção do parque de leilões de gado; realização da feira do 
queijo de (...); formação especializada em preservação / manutenção da floresta; 
cadastro vitícola dos associados da (...); inventário apícola da área geográfica (...); 
criação de laboratório e salas de provas; dinamização da produção de batata de 
semente; modernização da cooperativa (...); estação agro-meteorológica (...); 
jornadas técnicas sobre baldios... 

As APENA, sem deixar de apresentar alguns projectos semelhantes, têm maior 

incidência, todavia, naqueles de animação turístico-recreativa, no artesanato e em 

diversas actividades a jusante (e mesmo a montante) das do sector agrícola: feiras, 

mostras, exposições, colóquios, concursos... 

No que respeita às instituições de ensino e formação (J), embora seja no Norte e 

Centro que mais constituem parcerias para os PAL (Quadro 7), é no Sul que o seu papel 

promotor se reflecte em marcas significativas de peso e contiguidade regional. O seu 

subsídio para a valorização dos saberes – dimensão essencial do DLMR – é uma 

realidade cuja expressão se encontra muito aquém das potencialidades. Alguns dos 

títulos dos projectos são suficientemente indiciadores da sua pertinência: 

agricultura, ambiente e saúde pública; ETAR biológica; caracterização do 
perímetro de rega (...); clube de restauro de mobiliário; cooperação transnacional; 
conhecer as condições climáticas de (...); centro de recursos educativos; 
preservação da raça suína bísara; aprender com as plantas; jornadas sobre plantas 
transgénicas; quinta pedagógica; o audiovisual ao serviço do intercâmbio 
escola/meio; as árvores monumentais e a escola; projecto de desenvolvimento da 
educação ambiental na freguesia (...); para uma escola aberta à comunidade; eu 
troco, eu aprendo; desenvolvimento educativo da serra (...); levantamento e 
recolha de informação - queijo (...) e produtos de salsicharia tradicional; atitudes 
de consumidor e cartografia do produto (...); imagem de qualidade no mercado 
(...); feira das profissões no mundo rural; inventário gastronómico... 

Os promotores que designámos por «outras instituições» (L) apresentam 

considerável diversidade e a sua representação não é geograficamente discriminante. 

Engloba entidades cuja designação não nos permitiu classificá-las noutras categorias, 

incluindo grande número de colectividades com interesses afins dos das ACRD: 

«núcleos», «círculos», associações de jovens, grupos de teatro, ranchos, sociedades 

filarmónicas, grupos corais, «fábricas de Igreja paroquial», confrarias, etc.. 
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      Quadro 7 – Parcerias realizadas pelas ADL LEADER: situação em meados dos anos noventa * 

Zona ADL A B C D E F G H I J K L M N O P Q    
Ader-Sousa  3      1  4 3 2         
Adrat  6  1  1  1  3 1   3 1      
Adril  4  1 2 1  1  2 2 1 5 1     
Adriminho  6  1 2 3  1 1  4 4 1 2     Letras das colunas: tipos de parceiros 

Atahca 7 5  1  3  4  8 3    1    A Indivíduos 
CoraNe  4  1 1 4  1 1 3 6   2  1   B Câmaras Municipais 
Desteque  6  1        3  3  1   C Juntas de Freguesia 
Dolmen 21    2   1 1 2 2   2  3   D Associações de Municípios 
Douro Histórico 94 7 5 1 3 3  1 6  3 1  3 3 1   E Escolas e Universidades 
Douro Superior 9 5        6 3 1 2 7 1    F Entidades regionais 
Probasto  4      1   1        G Casas do Povo 

N 

Sol-do-Ave** 5   1  2             H Caixas de Crédito Agrícola Mútuo 
ADAE**  5  1  2      3       I Empresas  
ADD  5      5 1 2         J Cooperativas 
ADDLAP  5    1        1  2   K Associações de agricultores 
ADELO  4   1   3  5 1   3     L Associações comerciais e industriais 
ADERES** 5  15           1 1    M Associações profissionais 
ADIBER** 48 1 12      4  1   18 1    N Associações culturais 
ADICES  4   2   1  1    3  1 1  O Associações religiosas 
ADIRN  6   1 3  2 1 4    1     P Associações de DL 
ADRACES  4       1 1 2   3     Q Jornais 
ADRIMAG 11 7 1   1               
ADRUSE 1 6    3  3  3  2 1        
APRODER 13 12    2   38 7 8        
Beira Douro  3    2   3   1       Regiões 

Charneca  1   1     1 12     1   N A norte do Douro 
Dueceira  4   2     2 1  2 3  2   C Entre Douro e Tejo 
LEADER Oeste  3  1  3   2 2 2 1 1 1  2   S A sul do Tejo 
Pinhal Maior  5   1   1  1  1  3       
Pró-Raia 2 4   1   2  3 1 2  5     
Raia Histórica 5 5  1      2 1 1  2     
RUDE 33 2 18  2  1  2 3    1     
Terras de Sicó  6  1    3           

C 

Tagus  5   1 1  1 11 1 2 3  1     
ADER-AL  0    4     1 3       
Esdime 16 0                 
In Loco 11 0                 
Leadersor 12 3      1 1  2  1   1   
Monte 31 0 1 1  1   3 3 1  1 3 1 5   
Rota do Guadiana 75 3  1 2         1     
Terras Dentro 26 0             1    

S 

Vicentina 8 0                 

 
* Selecção e reorganização dos dados

fornecidos em quadro por Maria do 
Rosário Serafim, preparados para 
SERAFIM (1999) mas não publicados
nesta obra. Incorporámos posteriormen-
te as entidades assinaladas com ** 

 

 



 164 

8.2.3. Os domínios de incidência dos promotores 

Na continuidade dos pontos anteriores, procuraremos aqui ilustrar, de forma concisa, a 

diversidade de incidências dos promotores. Em concreto, recorremos a uma selecção de 

29 aspectos de um conjunto maior obtido com a análise multi-atributos dos projectos 

LEADER II, no sentido de demonstrar o multifacetamento dos contributos para o 

DLMR e a sua expressão geográfica comparada. Pretendemos precisar alguns aspectos 

das afinidades e diferenciações regionais entre os territórios LEADER, a partir de pistas 

abertas em 8.2.1 e 8.2.2. 

Os instrumentos essenciais para os objectivos indicados são as Fig. 19 e 20, as 

quais contam com a explicação das expressões abreviadas no Quadro 8. Não obstante, 

em alguns casos de indiferenciação regional que sabemos encoberta pela legenda 

uniforme dessas figuras, imposta pelas necessidades de comparabilidade, socorremo-

nos de cartografia mais fina, a preto, como já fizemos antes. 

 
Quadro 8 – Chave explicativa das figuras 19 e 20 (itens 1 a 29) 

Formas abreviadas 
sob as cartografias 

Significado 

1: Desloc. Nac. Visitas e deslocações de âmbito nacional 
2: Desloc. Ext. Visitas e deslocações ao estrangeiro 
3: Val. Núcleos Valorização material de núcleos populacionais 
4: Turismo Turismo 
5: Lazer, R.D. Lazer, recreio e desporto 
6: Val. História O recurso à História (no contexto da valorização cultural) 
7: Cultura Cultura e património cultural 
8: Religião Cultura e património religiosos 
9: Obras... Obras de recuperação, arranjo, (re)construção, adaptação... 
10: Formação Formação pessoal e profissional 
11: Emprego Fomento do emprego e da empregabilidade 
12: Empresa Pequenas e micro-empresas 
13: Informação Difusão de informação, publicidade e marketing 
14: Feira / expo. Feiras e exposições 
15: Artes(anato) Artes e artesanato 
16: Educação Educação  
17: Associat. Apoio a associações e ao associativismo 
18: Coop. Nac. Cooperação e parcerias ao nível nacional 
19: Coop. Ext. Cooperação transnacional 
20: Concursos Concursos e competições 
21: Comércio Comércio e comercialização 
22: Estudos Investigação, estudos, levantamentos 
23: Mat. promo. Folhetos, brochuras e outro material promocional 
24: Aquis. equip. Aquisição de equipamentos 
25: Ambiente Ambiente, condições biofísicas e ecológicas 
26: Agric. Geral Agricultura em geral (apoio a agricultores) 
27: Pecuária/fauna Apoio à pecuária e valorização da fauna (ex: espécies cinegéticas) 

28: A jusante Agr. 
Aspectos diversos a jusante da actividade agrícola, excepto comercialização (ex: 
pequena transformação agroalimentar) 

29: Solid. social Actividades de cariz típico ou próximo do âmbito da solidariedade social 
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O principal aspecto da incidência dos projectos LEADER são as obras (9, das 
Fig. 19 e 20), atendendo tanto ao número como ao investimento envolvido. Seguem-se, 
apenas considerando o investimento, o «lazer, recreio e desporto» (5), o turismo (4), os 
equipamentos (24), a cultura (7) e a agricultura em geral (26).  

Naturalmente, estamos perante generalidades, sendo as «obras» a maior delas: 
qualquer beneficiação material as implica, seja em edifícios, caminhos, parques, 
jardins, margens de cursos de água, lavadouros ou mobiliário urbano, por exemplo. 
Mesmo que nos restringíssemos às obras em edifícios, não faltariam tipos 
fundamentais: de interesse público ou privado, monumentais ou comuns, em 
aglomerados ou fora, etc, etc.  Mas o que nos importa é distinguir a dimensão material 
da incidência, que tem expressão territorial (Fig. 21- A,B), de dimensões imateriais, 
também com significado em termos sócio-culturais, políticos e geográficos. 

Comecemos por salientar que o peso acentuado das obras no Norte, onde os 
investimentos são mais vultosos, se relaciona frequentemente com investimentos 
públicos de iniciativa autárquica, em resposta a carências em termos de qualidade de 
vida – polidesportivo de (...); parque infantil de (...) – mas também a valorizações de 
marcos culturais com interesse turístico-recreativo e outras «amenidades rurais»289: 
valorização do santuário (...); recuperação do pelourinho (...); valorização da envolvente 
do monumento megalítico; valorização da barragem (...); recuperação de fachadas... 

Na faixa peri-tagana da APRODER, Charneca e LEADERSOR, a segunda 
mancha importante de contiguidade nesta matéria, algumas obras de interesse público, 
em construções ou noutras finalidades sociais, por vezes no âmbito da solidariedade, 
não escondem uma maioria de iniciativa privada. No entanto, esta diminui claramente 
de oeste para este, tal como se esvanecem as marcas de uma economia rural (?) elitista 
que o território da APRODER evidencia: alojamento TER; restauração; centro equestre; 
centro hípico; centro de estágio e animação; piscina; picadeiro; sala de recepção a 
grupos; PME de piscicultura; PME de fotografia; loja de flores; centro de negócios; 
pavilhão de caça... Na Charneca e na LEADERSOR, as obras de promotores privados 
incluem ainda os restaurantes, centros hípicos e outras estruturas equestres, mas 
juntam-se oficinas de ferro forjado, cerâmica, latoaria, bate-chapas, prestação de 
serviços à agricultura, agro-turismo, queijaria, etc.  

Para além do aspecto enquadratório das «obras», focaremos apenas as grandes 
distinções espaciais, as que emanam das mais importantes especificidades regionais, 
resultantes do encontro entre as condições ambientais, estruturais e socioculturais e as 
orientações dos grupos LEADER. Na consciência de que a explicação das excepções 
escapa frequentemente ao âmbito deste PIC, com recursos e tempo de actuação 
limitados, reafirmamos que desejamos sobretudo mostrar os grandes conjuntos e a 
coerência com os aspectos avançados na análise mais expedita. Contamos 
principalmente com os indicadores espaciais do investimento (Fig. 20), mais fiéis que 
os do número de projectos. 

 
                                                
289 Sobre a definição deste conceito, cf. COVAS (1999). 
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1: Desloc. Nac. 2: Desloc. Ext. 3: Val. Núcleos 4: Turismo 5: Lazer, R.D. 6: Val. História 7: Cultura 8: Religião 9: Obras... 10: Formação 

11: Emprego 12: Empresa 13: Informação 14: Feira / expo 15: Artes(anato) 16: Educação 17: Associat. 18: Coop. Nac. 19: Coop. Ext. 20: Concursos 

21: Comércio 22: Estudos 23: Mat. promo. 24: Aquis. equip. 25: Ambiente 26: Agric. Geral 27: Pecuária/fauna 28: A jusante Agr. 29: Solid. social 

      

         

       

Fig. 19 - Percentagem dos projectos LEADER II de cada GAL segundo algumas incidências 
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1: Desloc. Nac. 2: Desloc. Ext. 3: Val. Núcleos 4: Turismo 5: Lazer, R.D. 6: Val. História 7: Cultura 8: Religião 9: Obras... 10: Formação 

11: Emprego 12: Empresa 13: Informação 14: Feira / expo. 15: Artes(anato) 16: Educação 17: Associat. 18: Coop. Nac. 19: Coop. Ext. 20: Concursos 

21: Comércio 22: Estudos 23: Mat. promo. 24: Aquis. equip. 25: Ambiente 26: Agric. Geral 27: Pecuária/fauna 28: A jusante Agr. 29: Solid. social 

Fig. 20 - Percentagem do investimento nos projectos LEADER II segundo algumas incidências 
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Fig. 21 - Incidência dos projectos LEADER II em obras (recuperação, arranjo, (re)construção, adaptação...) 

A – % do número de projectos B – % do investimento programado 
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As incidências dos promotores, que dão as grandes características aos 

respectivos territórios LEADER, mostram que os projectos da metade Norte de 

Portugal continental acusam maior peso dos investimentos materiais, a resposta às 

carências urbanísticas e de qualidade de vida da população, assim como alguma aposta 

no turismo (menor e com menos generalização que na fase do LEADER I) – Fig. 22-

A,B). O investimento no ambiente no Norte interior faz parte da orientação que parece 

apostar num processo de compatibilização entre a valorização de todo o património 

(natural e cultural) – para simultânea potenciação da atractividade para visitantes e 

turistas – e dotação de condições de bem-estar à população, que interessa reter. 

A região Centro, representativa do investimento generalizado na cultura, é 

bastante diversa, pois reflecte o cruzamento de tendências várias. Uma primeira 

separação faz-se entre a parte raiana e a restante. Os projectos LEADER na metade 

leste distinguem-se claramente do Centro ocidental pela sua maior aposta na educação 

e na cooperação, tanto nacional como internacional – neste caso em função das 

incentivadas políticas transfronteiriças – e também pelo menor peso dos projectos que 

envolvem a comercialização, privilégio dos territórios que enquadram as montanhas e a 

sequência de pinhais que se ligam ao Ribatejo. Os projectos em que a agricultura mais 

pontua fazem também sobressair toda a faixa de territórios fronteiriços e os que 

envolvem o sistema Estrela – Cova da Beira, prolongando-se, para norte, até à raia 

nordestina. São as áreas em que a agricultura, tradicionalmente mais desfavorecida, 

carece de estímulos inovadores como os que o LEADER propicia. 

A segunda clivagem do Centro é igualmente importante, na medida em que esta 

região faz a transição entre o Norte e o Sul, sendo mais nítida a separação entre a Beira 

Interior Sul e a Norte. Assim os projectos da parte norte revelam maior peso das obras, 

aquisição de equipamentos, publicidade e marketing e aposta no turismo, assim como 

na dotação de recursos para o lazer/recreio (Fig. 23-A,B). A parte sul regista projectos 

mais marcados pela incidência nas empresas (ligando-se ao Alentejo Norte), no 

emprego e na formação, reflectindo o peso do meio empresarial, sobretudo 

representado no território da ADRACES (eixo urbano-industrial Castelo Branco, 

Fundão e Covilhã). 

Na abordagem do Sul, fazemos principalmente um contraponto geral ao Norte, 

concebido a traço grosso, para o nosso raciocínio, como a parte do Continente a norte 

da Serra da Estrela. Isto significa apenas que não confrontamos as condições muito 

gerais dos projectos do sul do Tejo com os do Ribatejo e Oeste e do Centro-Sul. 
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Fig. 22 - Incidência dos projectos LEADER II no turismo 

A – % do número de projectos B – % do investimento programado 
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Fig. 23 - Incidência dos projectos LEADER II em lazer, recreio e desporto 

A – % do número de projectos B – % do investimento programado 
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Os conteúdos dos PAL na parte meridional do Continente revelam uma baixa 

proporção relativa de obras, mas não de aquisição de equipamentos. Os investimentos 

no turismo e no lazer/recreio são pouco representativos da orientação essencial, que se 

prende mais com a formação, a educação e a cooperação, bem como o fomento do 

emprego e das pequenas e micro-empresas. A elaboração de estudos e de material 

promocional são também importantes, embora os primeiros não se destaquem em 

relação ao Norte peri-duriense. Em suma, sobressai no Sul o investimento imaterial, 

facto que não é anulado por particularidades territoriais, como as da Rota do Guadiana 

(em que a preocupção com o património mais se destaca) e do norte alentejano, área de 

transição, nem o é por orientações dos GAL ditadas por sensibilidades desenvolvidas e 

aplicadas (caso da In Loco, a propósito das incidências na valorização do ambiente por 

alguns dos seus membros). 

 

9. As iniciativas no âmbito do PPDR: maior institucionalização do DL em 

parcerias  

9.1. O caso dos Centros Rurais e das Aldeias Históricas: comparação das 

incidências com o PIC LEADER 

Em paralelo com a acção do LEADER II, o Estado reforçou as parcerias múltiplas 

através das implicações do PPDR, abrangendo programas como: 1) Recuperação de 

Centros Rurais (RCR); 2) Recuperação de Aldeias Históricas (AH); 3) Sistema de 

Incentivos Regionais (SIR); 4) Regime de Incentivos às Micro-Empresas (RIME); 5) 

Implementação e Qualificação de Agências de Desenvolvimento Regional (IQADE).  

Torna-se aqui pertinente incidir, para já, nos programas RCR e AH (Fig. 24), 

pois são aqueles que, resultando de planeamento e decisão política central, melhor 

demonstram o esforço estatal no sentido do envolvimento múltiplo das ADL, 

autarquias e organismos regionalizados diversos. A abrangência territorial do RCR 

caracteriza-se simultaneamente por grande dispersão e considerável inclusão de 

municípios (num total de 83), muitas vezes vizinhos, apesar de compreender apenas 6% 

das freguesias do país e 2% da população. Os 45 Centros Rurais (CR) representaram um 

investimento concentrado – entre cerca de 1145 e 3375 milhares de Euros (de 300 a 675 

mil contos) – para o apoio de experiências-piloto, que se traduz na aplicação de um 

conjunto de acções enquadradas por um Plano Global de Intervenção (PGI) gerido por 

ADL. Cada PGI290 é composto pelas componentes imperativa (investimentos públicos 

pré-definidos) e indicativa (investimentos privados, a conseguir durante a vigência do 

PGI). A finalidade é obter um efeito de demonstração das possibilidades de recuperação 

do Mundo Rural. 
 

                                                
290 Elaborado por uma ADL credenciada para o efeito, em estreita colaboração com as CCR, DRA, 
Direcção-Geral de Turismo, Centros de Emprego, Autarquias e organizações locais. 
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Centros Rurais
1 Soajo/Lindoso
2 Basto
3 R ibadouro
4 Encostas M ixões Serra
5 Portas de Freita
6 Vilariça
7 Macedo/Mirandela
8 Freixo de Numão
9 Salto/Vila Pequena

10 Montesinho
11 Rabaçal
12 Planalto M irandês
13 São Martinho das Chãs
14 Cova da Beira
15 Côa
16 Alto Modego
17 Ocreza
18 Centro de Portugal
19 Serra Aire e Candeeiros
20 Serra do Açor
21 Sicó
22 Norte de Lafões
23 Alto Dão
24 Abrantes Norte
25 Golegã
26 Aldeia Galega

Merceana
27 Montejunto
28 Avis
29 Torrão
30 Mértola
31 Vila Nova de S. Bento
32 Veiros
33 Ermidas do Sado
34 Montoito
35 Almodôvar
36 Nordeste Interior
37 Nordeste Guadiana
38 Salir
39 Noroeste Vicentina
40 Terras de Stª Maria
41 T.Moncorvo/Freixo-

E.C .
42 V.N.Foz

Côa/Fig.C .Rodrigo
43 Meda/Trancoso
44 Almeida/Sabugal
45 Mourão  

 
 
 
 

Fig. 24 – Áreas de Intervenção dos subprogramas do PPDR 
Recuperação de Centros Rurais e Recuperação de Aldeias Históricas 

 
 
 

Fonte: MORENO (2002:118) 
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Há 23 ADL que tomam conta simultaneamente de um PAL LEADER e de um 
CR, enquanto que só 12 ADL se dedicam apenas a um CR (embora se possam dedicar 
também a outros programas não-LEADER.), em articulação com uma ou mais 
autarquias e outras entidades. Há administrações municipais que têm de contactar 
normalmente com mais de uma ADL, assim como há ADL que têm de manter contactos 
regulares com várias autarquias e outras instituições (incluindo outras ADL). 

Quanto às AH, tratou-se de um investimento selectivo de recuperação de 10 
aldeias tradicionais, dotadas de algum tipo de monumentalidade (geralmente um rico 
património histórico-cultural). Embora o critério para a selecção das aldeias (Fig. 24) 
nunca tenha sido divulgado (existem outras aldeias tradicionais que poderiam 
justamente fazer parte do conjunto), a lógica de concentração geográfica dos 
investimentos (em torno da Serra da Estrela, a mais emblemática das serras 
portuguesas) foi evidente. Procurou-se elevar o potencial de aproveitamento turístico 
das micro-regiões em que as aldeias se inserem e promover o desenvolvimento 
regional: 1) ao integrar este produto na oferta especializada de turismo/lazer291; 2) ao 
fazer dessas aldeias pólos de atracção (funcionando como “iscos”) para a captação de 
recursos para o interior; 3) ao fomentar a fixação de população.  

 
Quadro 9 – Comparação genérica entre os principais programas de apoio  
ao desenvolvimento local em áreas rurais (apenas Portugal Continental) 

 
 

LEADER I 
1991-93 

LEADER II 
1994-99 

Centros 
Rurais(a) 

Aldeias 
Históricas(a) 

Nº de entidades / territórios 19 42 45 10 
Habitantes compreendidos (1991) 1.345.049 3.248.215 202.586 5.000* 
Nº médio de habitantes por território 70.792 77.338 4.502 500* 
Investimento total (b) 73.494 188.123 86.423 25.537 
Invest. médio por território (b) 3.868 4.479 1.921 2.554 
Invest. médio por habitante (c) 55 60 425 5.105 
Nº de projectos aprovados 2.095 4.569 2.015 224 
Invest. médio aprovado por Projecto (c) 39.950 42.715 40.925 113.755 
Nº médio de proj. aprovados / 1000 hab. 1,6 1,4 9,9 44,8 
(a) Acompanhamento do LEADER II quanto ao período de aprovação dos projectos (1994-99). 
* Estimativa por excesso (mera ordem de grandeza, já que inclui a população das freguesias em 
que se situam as aldeias).  (b) Em 1000 Euros    (c) Em Euros 
 

Adaptado de MORENO (2002) 
 

Desta forma, podem ter sido fortalecidas as condições para o DL mas também 
contrariadas algumas potenciais dinâmicas endógenas (cf. MORENO, 1999a). Entre 
outras complementaridades, o AH articulou-se ainda com o Programa de Desenvolvi-
mento Integrado do Vale do Côa (PROCÔA), que aproveitou a exploração dos patrimó-
nios histórico-cultural e pré-histórico, neste caso devido à descoberta de gravuras ru-
pestres de interesse mundial (Património Mundial, segundo classificação da UNESCO). 

                                                
291 Para o que contribui a “Carta do Lazer das Aldeias Históricas” (Cf. INATEL; et al., 2000), um projecto 
sectorial de «apoio a um processo de “desenvolvimento regional integrado”» (Eduardo GRAÇA, in idem: 
Nota Introdutória). A uma escala mais reduzida, tem interesse notar a preocupação com a «integração», 
tendo o INATEL criado a figura dos «Centros Integrados de Lazer»: de Linhares da Beira (1999), em 
Fornos de Algodres, e do Barroso (2000), em Montalegre (Cf. www.inatel.pt). 
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Uma primeira e breve comparação entre estes programas mencionados, quanto 
à incidência territorial e económica geral (Quadro 9), permite-nos constatar a 
efectivação de uma “intenção mais polarizadora” dos investimentos com os CR e AH, 
em relação ao que acontece com qualquer das fases do LEADER. De facto, embora o 
investimento médio por Projecto seja idêntico entre o PIC LEADER e o RCR (sendo 
cada um destes, contudo, pouco mais de 1/3 do AH), a capitação do RCR é mais de sete 
vezes superior à do LEADER e a do AH quase 90 vezes superior à do LEADER e 12 
vezes à do próprio RCR. 

Quadro 10 – Centros Rurais e LEADER II  
Projectos segundo o tipo de promotores 

Centros Rurais LEADER II (a) Tipo de promotores 
Nr. % Nr. % 

Câmaras Municipais 855 42,4 720 16,7 
Juntas de Freguesia 195 9,7 419 9,7 
Outros promotores públicos 17 0,8 74 1,7 

Entidades Locais (geralmente ADL) 252 12,5 778 18,0 
Associações (não ADL), outras colect. e escolas 125 6,2 1164 27,0 

Cooperativas ou algumas org. de agricultores 24 1,2 126 2,9 
Empresas 16 0,8 300 7,0 
Indivíduos  531 26,4 735 17,0 

TOTAL 2015 100,0 4316 100,0 
(a) Adaptado de CNG-LEADER II (1999:74) 

Fonte: MORENO (2002) 

No que diz respeito à natureza dos promotores dos projectos, uma comparação 
entre o LEADER II e o RCR torna bem evidente o domínio das autarquias (Câmaras) 
neste subprograma do PPDR, seguindo-se os promotores individuais e as ADL mais 
importantes (Quadro 10). Estes três tipos de promotores totalizam 81,3% do número de 
projectos no RCR, mas apenas 51,7% no LEADER II, pois neste último há maior 
equilíbrio entre os tipos de promotores e dominam as pequenas associações e 
colectividades (27%)292, seguidas das ADL, indivíduos e Câmaras, com valores 
semelhantes entre si.  

Se atentarmos ao investimento nos CR segundo a natureza dos promotores 
(Quadro 11), observa-se um peso ainda maior das Câmaras (60%), em relação ao que 
sucedia com o nº de projectos (42,4%); as ADL revelam neste caso maior importância 
que os indivíduos, já que estes são beneficiários de pequenos projectos293.  

No que toca ao LEADER II, são as entidades locais gestoras dos PAL (ADL) que 
apresentam a maior proporção do investimento (26,4%), seguindo-se as Câmaras 
(22,5%). Mais uma vez, o PIC revela maior equilíbrio, que traduz também uma maior 
diversificação dos tipos de iniciativa, com um significado mais importante em termos 
sócio-económicos. O peso muito mais expressivo das empresas, cooperativas e 
indivíduos entre os promotores do LEADER II é sintomático (27,3%, no conjunto, 
contra apenas 12% nos CR).  

                                                
292 Notemos que estes dados do LEADER II, para efeito de comparabilidade, são anteriores aos que 
utilizámos no ponto 8.2. 
293 Rubricas “Melhoria do Bem-Estar dos Agricultores”, Sistema de Incentivos a Pequenos Investimentos 
na Agricultura (SIPIA), “Apicultura” e “Outros recursos silvestres – espécies florísticas e cogumelos”. 
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Quadro 11 – Centros Rurais e LEADER II  
Investimento comparado por tipo de promotores (milhares de Euros) 

Centros Rurais LEADER II (a) Tipo de promotores 
Invest. % Dim.* Invest % Dim.* 

Câmaras Municipais 51.900 60,0 60 31.490 22,5 45 
Juntas de Freguesia 4.960 5,7 25 9.215 6,6 20 
Outros promotores públicos 445 0,5 25 1.485 1,1 20 
Entidades Locais (geralmente ADL) 12.410 14,4 50 37.020 26,4 50 
Associações (não ADL), outras colect. e escolas 6.385 7,4 50 22.710 16,2 20 
Cooperativas ou algumas org. de agricultores 780 0,9 35 3.470 2,5 30 
Empresas 585 0,7 35 12.285 8,8 40 
Indivíduos  8.965 10,4 15 22.595 16,1 30 
TOTAL 86.430 100,0 45 140.270 100,0 30 

(a) Adaptado de CNG-LEADER II (1999:74) 
* Dimensão média dos projectos (103 Euros) 

Adaptado de MORENO (2002) 
 

Resta ainda salientar que os projectos de maior dimensão média de 
investimento são promovidos no âmbito do RCR, em particular pelos municípios (e 
depois por diferentes tipos de associação e colectividade). No âmbito do LEADER II, 
são as ADL, seguidas de perto pelos municípios, que promovem os projectos de 
orçamento mais elevado. 

Há que sublinhar que esta realidade tem a ver com as diferentes características 
dos projectos, em função da distinta natureza dos respectivos programas. Sobre o 
LEADER II, é pertinente reforçar a ideia de que se privilegia a inovação / valorização 
social por processos ascendentes, reforçando identidades territoriais, dinamizando 
redes e partilhando saberes, pelo que projectos menos vultosos e imateriais podem 
satisfazer os objectivos. O RCR mostra ser um meio de efectivar parcerias (embora 
experimentalmente), satisfazendo sobretudo o interesse autárquico e dos responsáveis 
pelos organismos e departamentos desconcentrados em captar mais energias 
(incluindo das ADL) para uma actuação integrada e concentrada de valorização 
patrimonial em meios rurais particularmente desfavorecidos mas recuperáveis.  

Uma grande distinção entre estes programas surge incorporada numa avaliação 
feita pelas equipas dos CR do Algarve: «A centralização e orientação da Gestão do 
Programa não permitiram a necessária transparência e o intercâmbio de experiências 
entre Centros Rurais, factor decisivo para o aperfeiçoamento construtivo de um 
projecto de carácter experimental, não sendo ainda hoje possível conhecer a experiên-
cia de C. Rurais de outras regiões do país» (CRA, 2000:4). Porém, é curial ressalvar que 
o documento aponta muitos outros aspectos de avaliação da experiência do RCR, 
registando-se também que «o saldo final é positivo» (idem:7). Esta última apreciação é 
particularmente reforçada pelas ADL do Alentejo que coordenaram Centros Rurais. 
Num seminário realizado em 21-05-1999 para avaliar o impacte do Programa... 

«todas as apresentações foram unânimes quanto ao sucesso (...) e à necessidade 
imperativa da sua continuidade, na vigência do III QCA. A estratégia de 
partenariado deste programa-piloto revelou-se surpreendentemente eficaz»294.  

                                                
294 De uma notícia do Info Alsud reproduzida no Vez e Voz nº 56 (Maio / Junho de 1999: III) - «Centros 
Rurais – Uma experiência para o futuro?». 
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Uma observação tipológica dos “projectos RCR” permitiu constatar que 40% 
deles – mas 65% do investimento – corresponde a execução, melhoramento ou adapta-
ção de infra-estruturas e equipamentos. Dentro deste domínio, 13% dos projectos e ¼ 
do investimento corresponde a vias e espaços exteriores às povoações (caminhos, 
estradas, pontes, pontões, muros de rio, loteamento industrial, zonas de lazer, ...), 
seguindo-se as vias e espaços das povoações (ruas, praças, muros, recintos, etc.), com 
7% dos projectos e 5,6% do investimento. Outros tipos de projectos representam menor 
proporção do número mas não necessariamente do investimento (Quadro 12).  

 
Quadro 12 – Tipologia de projectos e investimento RCR em execução:  
melhoramento ou adaptação de infraestruturas e equipamentos (%) 

 Projectos Investimento 
Vias e espaços exteriores às povoações 12,9 24,2 
Vias e espaços das povoações 7,0 5,6 
Espaços para usos desportivos, de cultura e recreio 4,4 7,1 
Edificações de apoio à actividade sócio-económica local 2,2 7,8 
Edifícios públicos – mercado, centros de apoio, posto médico, 
escolas, parques infantis, balneários, sanitários, piscinas, abrigos de 
peões, estações c.f., Juntas de Freguesia... 

 
2,8 

 
5,8 

Outros edifícios para fins sociais – centro de dia, lar de idosos, centro 
cívico, telecentro, sedes sociais de associações culturais, igrejas, 
cooperativas, associação de escoteiros... 

 
2,5 

 
3,9 

Água, saneamento, trat. de efluentes e recolha de lixo 2,9 5,4 
Electrificação, iluminação pública, telefones 2,0 2,2 
Recuperação de actividades ou funções tradicionais – feiras, forjas, 
fornos, eiras, espigueiros, moinhos, lavadouros 

2,2 1,1 

T O T A L 39,8 65,1 

Fonte: MORENO (2002:122) 
 

Fora do domínio indicado, contempla-se grande número de intervenções, das 
quais se destacam apenas algumas categorias tipológicas: a) investimentos SIPIA e 
outros de apoio à produção agro-pecuária (15% do nº e 7% do inv.); b) investimentos de 
melhoria do bem-estar dos agricultores (6,6% do nº e 1,8% do inv.); c) (re)qualificação 
estética em povoações e lugares, excluindo pavimentos (6,7% do nº e 5,6% do inv.); d) 
valorização do património e acções museológicas (5,7% do nº e 6,8% do inv.). 

No que respeita ao Programa de Recuperação das Aldeias Históricas, regista-se 
o domínio da participação de investimentos das Câmaras Municipais295 (Quadro 13). 
Trata-se de projectos que se enquadram principalmente nos seguintes tipos: a) 
(re)qualificação estética em povoações e lugares, excluindo pavimentos (mais de ¼ dos 
casos); b) execução, melhoramento ou adaptação de infraestruturas e equipamentos (¼ 
dos casos); c) realização das edições dos «Raids» (provas desportivas motorizadas) 
«das Aldeias Históricas de Portugal» e «de Veículos Todo-o-Terreno» ou afins (18%); 
d) valorização do património e acções museológicas (9%). Em segundo lugar, mas de 
longe, registam-se os projectos das ADL (Pró-Raia e Raia Histórica), embora apenas 
quanto ao número; os investimentos envolvidos neste caso são os mais baixos, 
relacionados sobretudo com projectos de animação para a promoção turística 
                                                
295 De acordo com as aldeias englobadas, Almeida (Almeida e Castelo Mendo), Arganil (Piódão), Celorico 
da Beira (Linhares), Figueira de Castelo Rodrigo (Castelo Rodrigo), Fundão (Castelo Novo), Idanha-a-
Nova (Monsanto e Idanha-a-Velha), Mêda (Marialva) e Sabugal (Sortelha). 
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(incluindo arranjos estéticos por ocasiões festivas e realização ou valorização de feiras) 
e iniciativas culturais e educativas. 

As instituições de âmbito nacional são responsáveis pela terceira maior fatia dos 
projectos, mas destacam-se no segundo lugar quanto ao volume de investimentos do 
Programa AH. Aliás, trata-se dos projectos de maior dimensão média, relacionados 
com a componente do AH “Dinamização das Aldeias Históricas”, para o conjunto das 
aldeias, ou com intervenções de valorização patrimonial de maior vulto. Neste âmbito, 
só o IPPAR é responsável pela execução de projectos correspondentes a 64% do 
montante afecto às entidades nacionais, deixando a Portugal Telecom com 18% e o 
INATEL com pouco mais de 17% do mesmo. 

 
Quadro 13 – Investimento nas Aldeias Históricas  

por tipo de promotores (milhares de Euros) 

Tipo de promotores Nº proj. % Invest. % Dim* 
Indivíduos / peq. empresas 15 6,7 1.055 3,6 70 
Ent. locais – ADL 33 14,7 415 1,4 15 
Outras associações locais 7 3,1 210 0,7 30 
CCR – Centro 2 0,9 375 1,3 190 
Instit. de âmbito nacional 26 11,6 8.225 28,4 315 
Câmaras Municipais 141 62,9 18.655 64,5 130 
TOTAL 224 100 28.930 100 130 
* Dimensão média dos projectos (103 Euros) 

 
Adaptado de MORENO (2002) 
 

Merecem ainda particular referência no AH os promotores privados 
(indivíduos / pequenas empresas), na medida em que são estes que melhor poderão dar 
sustentabilidade à dinamização do DL. Todos eles investiram nalguma forma 
propiciadora da animação turística, sobretudo as “Casas de Campo” (Marialva) e “Casas 
de Aldeia” (Piódão, Almeida, Sortelha e Linhares). O “Turismo Aéreo” (Almeida) e a 
“Loja de Artesanato” (Castelo Rodrigo) foram as outras apostas.  

No entanto, puderam ter lugar outros tipos de investimento, de algum modo 
induzidos pelos anteriores. Por exemplo, um museu de características etnográficas e 
históricas foi constituído em Castelo Mendo com doações da população e instituições 
diversas (dois pisos do edifício onde funcionou a cadeia e o tribunal da localidade).  

No caso de Almeida, que teve o segundo maior investimento do conjunto das 
“Aldeias” (18%, a seguir ao do Piódão, com 20%, principalmente devido a uma 
pousada), o presidente da Câmara afirma que «a recuperação das infraestruturas, acção 
fundamental para atrair visitantes, redundou no aparecimento de gente a desejar 
investir» (Expresso 20-05-2000).  

Em Sortelha, em que os restaurantes passaram de 2 para 5, um dos promotores 
salienta que «os efeitos são evidentes (...). Antes da recuperação, um fim-de-semana em 
que passassem por aqui cem pessoas era muito. Hoje, mesmo no Inverno, são sempre 
mais de quinhentas». Este empresário compara o arrendamento das casas aos turistas 
antes, quando «só enchiam ao fim-de-semana. Agora estão reservadas desde quarta-
feira, todo o ano» (idem).  
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O mesmo trabalho jornalístico (Expresso, Maio de 2000) revela também efeitos 
positivos das intervenções noutras aldeias (como Castelo Rodrigo, com grande 
afluência de turistas de «Madrid, Salamanca e Barcelona», numa média diária «de 400 
visitantes»), de tal forma que o sucesso suscitou a intenção governamental de 
prolongar os apoios, com outras incidências complementares, inspirando também 
futuras dinamizações de espaços históricos: 71 x 109 Escudos no Alto Minho e 26 x 109 
Escudos no Alentejo (Cf. idem)296. 

 

9.2. Os instrumentos RIME e SIR: fomento da iniciativa económica local  

Os sistemas de incentivos RIME e SIR, no âmbito do PPDR, podem ser considerados 
complementares aos programas mencionados de apoio ao DL na medida em que tem-
dem a incentivar a iniciativa individual em áreas carentes de processos sustentáveis de 
inversão da tendência para o despovoamento. Qualquer destes instrumentos contempla 
uma discriminação positiva para as áreas em desvantagem: no RIME isso é efectuado 
concedendo majorações nos subsídios aos projectos aí localizados297 e no SIR há uma 
prévia restrição territorial que exclui as áreas com maior peso urbano-industrial. 

No caso particular do RIME, ele foi lançado em 1995, no âmbito do Programa 
das Iniciativas de Desenvolvimento Local, concebido na perspectiva de uma gestão 
centralizada da DGDReg e de várias instituições financeiras, no sentido de apoiar 
projectos de investimento em capital fixo de micro / pequenas empresas, até 100.000 
Euros (20.000 contos), caso do RIME I. Em finais de 1996, após uma primeira série de 
alterações (RIME II), alarga-se o âmbito do apoio e descentralizam-se algumas 
componentes da gestão, dada a considerável pressão (avolumar de projectos) dos 
promotores mais informados e interessados nas condições vantajosas e inexistentes até 
então. A criação directa de postos de trabalho, a organização, modernização e 
desenvolvimento da produção de base local, do comércio e dos serviços (inclusivamente 
os “de proximidade”), são objectivos essenciais estabelecidos. O sucesso na procura foi 
tal que o governo, no início de 1998, ao não poder reforçar os meios afectos ao 
programa, teve de introduzir maior selectividade, «reservando este regime para apoiar 
actividades com maior relevância a nível local e que não estejam cobertas por outros 
tipos de apoio» (RCM nº 51/98).  

A informação obtida sobre o RIME e utilizada neste estudo diz apenas respeito a 
uma amostra de cerca de 15% do total, compreendendo os projectos aprovados entre 
1996 e 1999, antes da última alteração do sistema de gestão. Entende-se que, 
abrangendo mais de 9000 projectos, tanto em meio urbano como rural, representando 
significativamente as diferentes regiões de Portugal Continental (excluem-se aqui os 
projectos das Regiões Autónomas), permite alguma ilustração fidedigna das condições 
de incidência do programa.  

Quanto ao SIR, começou a funcionar em finais de 1994 e foi dirigido ao apoio à 
criação ou modernização de PME em áreas desfavorecidas298, as quais comportam 

                                                
296 Respectivamente 355 mil Euros e 130 mil Euros. 
297 Com “Localização Prioritária”, ou seja, em áreas sujeitas a planos de desenvolvimento específicos. 
298 Estas foram consideradas pela DGDRegional segundo indicadores de desenvolvimento sócio-económico 
dos municípios obtidos após utilização do método das componentes principais numa base de 21 variáveis. 
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cerca de 42% da população e 88% da área de Portugal Continental. Em termos da 
abrangência populacional por regiões, isto significa todo o Alentejo, 56% do Algarve, 
quase 43% de Lisboa e Vale do Tejo, 80% do Centro e cerca de 61% do Norte. O apoio a 
PME significou financiamentos entre vinte mil e cem mil contos (entre 100 mil e 500 
mil Euros), salvo algumas excepções299, o que representou quase 2200 projectos 
aprovados entre 1994 e 1999. O pequeno estudo que se segue baseia-se numa amostra 
de cerca de 60% desse número.  

Considerando que os dados obtidos para o RIME e o SIR (aqui utilizados) 
apenas permitem a afectação espacial directa dos projectos aos respectivos concelhos, 
optou-se pela classificação destes segundo a tipologia urbano / rural300, deixando para 
um estudo mais específico uma análise mais fina, baseada em maior desagregação 
espacial (freguesias). O método usado apenas permite uma aproximação algo grosseira 
às proporções “urbano / rural”, mas torna possível comparar, de uma forma genérica, 
porém aceitável, as principais características e a incidência urbana / rural do RIME e 
do SIR (Quadros 14 – a, b c), segundo os sectores301 apoiados: Comércio, Indústria, 
Serviços e Turismo. 

 
Quadro 14-a – Estrutura comparada por sectores e por tipo de incidência  
do investimento RIME e SIR (1994-99) em Portugal Continental (%) 

 Incidência do RIME Incidência do SIR Incid. rural (%)* 
 Urbana Rural Urbana Rural RIME SIR 

Comércio 31,0 48,1 11,9 14,2 40,5 59,1 
Indústria 14,0 14,4 73,9 64,7 31,0 51,4 
Serviços 46,0 27,6 1,5 0,4 20,8 23,6 
Turismo 9,0 9,9 12,8 20,7 32,5 66,2 
TOTAL 100 100 100 100 30,5 54,7 

* Peso da componente rural no total de cada sector e no total global 

Fonte: MORENO (2002:126) 
 

Uma primeira leitura da informação (Quadros 14-a,b) permite-nos verificar a 
maior incidência rural do SIR, de forma mais marcada nos sectores do Turismo e do 
Comércio, tanto no respeitante ao investimento como no que toca ao número de 
projectos302. Uma vez no domínio rural, a grande maioria do investimento do SIR 
(aprox. 65%) e do número de projectos (cerca de 58%) aplica-se na indústria, em 
contraste com o caso do RIME, em que são o comércio e os serviços que recebem a 
maior fatia dos projectos e dos respectivos investimentos.  

 

                                                
299 Casos dos projectos de natureza incorpórea de empresas industriais, comerciais ou de turismo, e ainda 
de projectos de empresas de serviços, em que o limite mínimo em capital fixo era de 10.000 contos 
(50.000 Euros). 
300 De acordo com a tipologia seguida por CEDRU (MEPAT, 1996:21) para a definição de concelhos 
urbanos: concelhos com um centro urbano com mais de 10.000 habitantes e/ou com menos de 10% da 
população activa no Sector Primário e uma densidade populacional superior a 100 hab./Km². 
301 O objectivo de comparação também exigiu a compatibilização entre os sectores, passando pela 
classificação dos projectos RIME em coerência com a classificação pré-definida para o SIR pelos 
respectivos serviços de gestão. 
302 No entanto, considerando apenas aqueles concelhos em que coexistem ambos os instrumentos 
(exclusão de 54 concelhos, 20 rurais e 34 urbanos), a incidência rural no sector do serviços é superior para 
o caso do RIME, dada a abrangência deste em vários “serviços de proximidade”, de pequena dimensão. 
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Quadro 14-b – Peso relativo do nº de projectos RIME e SIR (1994-99) 
por sectores e por tipo de incidência em Portugal Continental (%) 

 Incidência do RIME Incidência do SIR Incid. rural (%)* 
 Urbana Rural Urbana Rural RIME SIR 

Comércio 38,0 42,7 18,7 17,7 28,0 50,8 
Indústria 11,4 15,6 64,1 57,6 32,0 49,6 
Serviços 42,8 31,0 2,5 0,6 20,0 20,0 
Turismo 7,8 10,6 14,6 24,1 32,1 64,2 
TOTAL 100 100 100 100 25,7 52,2 

* Peso da componente rural no total de cada sector e no total global 

Fonte: MORENO (2002:126) 
 
 

Quadro 14-c – Dimensão média dos projectos no âmbito  
do RIME e no SIR em Portugal Continental (Milhares de Euros) 

 Incidência  
do RIME 

Incidência  
do SIR 

 Urbana Rural Urbana Rural 
Comércio 53 93 162 226 
Indústria 80 76 294 317 
Serviços 70 73 147 182 
Turismo 76 77 223 243 
TOTAL 65 82 255 282 

Adaptado de MORENO (2002) 
 

É a própria natureza destes instrumentos que explica o facto, pois muitos dos 
projectos no sector industrial atingem a dimensão de PME, enquadrando-se portanto 
nas condições do SIR. Neste caso, em concelhos rurais, a dimensão económica média 
dos projectos industriais ultrapassa quatro vezes a dos congéneres apoiados pelo RIME 
(Quadro 14-c). Nos outros sectores passa-se o mesmo, embora de forma menos 
contrastada: a dimensão média dos investimentos SIR no turismo é pouco mais do 
triplo dos do RIME e no comércio e serviços a mesma relação situa-se em torno das 
duas vezes e meia, nos mesmos concelhos.  

Uma pequena análise de conteúdo efectuada para os projectos de Turismo e 
Comércio em concelhos rurais confima as grandes diferenças. No primeiro caso, o 
RIME beneficiou sobretudo proprietários de pequenos estabelecimentos de 
restauração, um quinto deles identificados com o qualificativo de “tradicional” ou 
“típico”. O SIR incidiu mais em projectos de maior envergadura e exigentes (quanto à 
composição técnica do investimento), além da generalidade do SIFIT (cerca de 1/3 dos 
casos): o TER, uma certa animação turística profissionalizada (ex: envolvendo a caça), 
os meios para hotelaria, ténis, piscinas, campismo, são exemplos encontrados. Quanto 
ao domínio do Comércio, ressalta o apoio do RIME ao pequeno comércio, mais 
banal303, enquanto que o SIR304 se relaciona com maior diversidade de comércio, maior 

                                                
303 Pelo menos um quarto do total foi claramente identificado como pequenos estabelecimentos do 
comércio alimentar e de bebidas, incluindo cafés e pastelarias, mas entre aqueles com maiores 
perspectivas de viabilidade económica, de acordo com a sua maior propensão para o investimento (Cf. IPI, 
2000). 
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proporção de estabelecimentos grossistas, armazéns, modernização de empresas do 
ramo e aquisição de equipamento para tal. 

No que respeita especificamente ao RIME, alguns dados fornecidos pelo 
Gabinete de Gestão Nacional do PPDR permitem verificar que a verdadeira incidência 
em meio rural do programa fica em pouco mais de 9% (“freguesias rurais”, 
exclusivamente), da qual apenas 8,6% está em localização prioritária. Mesmo o 
Alentejo, em que 91% dos projectos se localizam em zona prioritária, menos de ¼ dos 
mesmos dizem respeito a freguesias rurais (Quadro 15). Isto permite afirmar que, 
apesar da mais elevada taxa de incentivo financeiro nos meios desfavorecidos, são os 
outros, com maiores densidades, que mais captam esta forma de apoio.  

 
Quadro 15 – Localização dos Projectos RIME em Portugal  
Continental até 20-04-1998 com aprovação homologada 

Em localização prioritária Regiões Total de 
projectos CR e AH Outros Nº Total % Rural % 

Norte 2531 32 1341 1373 54,2 154 6,1 
Centro 1921 33 949 982 51,1 243 12,6 
LVT 2471 23 606 629 25,5 145 5,9 
Alentejo 485 44 397 441 90,9 107 22,1 
Algarve 457 6 148 154 33,7 28 6,1 

TOTAL 7865 138 3441 3579 45,5 677 8,6 

Adaptado a partir de elementos de CN-RIME (2000) 
Fonte: MORENO (2002:128) 

 
A situação não causa qualquer admiração e nunca deixou de ser esperada, mas a 

lógica do programa tem outras virtualidades, na medida em que contempla, por um 
lado, cinco tipos de executores, com incentivos diferentes: microempresas já existentes 
(ME); novas microempresas criadas exclusivamente por desempregados (NED); novas 
microempresas criadas maioritariamente por desempregados (NMD); pequenas 
empresas (Peq) e instituições sem fins lucrativos (ISFL). Mais de 60% são ME, 
seguindo-se as NED (cerca de 30%). As ISFL, com somente 1,4% do total, incluem-se 
quase apenas nos serviços.  

Por outro lado, a “componente emprego” do RIME (para além da de 
“investimento”) providencia um incentivo financeiro próprio relativo à criação de 
postos de trabalho (PT): para desempregados (criadores do próprio emprego ou não) e 
para outros. Não cabe aqui mais que salientar alguns indicadores-chave: a) dos cerca de 
27 mil novos PT criados até 1999, 67% beneficiaram desempregados, sendo 10% destes 
criadores de auto-emprego; b) 55% dos PT criados foram de mulheres, que constituíam 
60% dos desempregados; c) nos concelhos rurais, a apenas 14% dos projectos com a 
“dimensão emprego” correspondeu 24% do apoio financeiro à criação de PT. 

                                                                                                                                          
304 Que se estima que tenha apenas cerca de 1/15 dos projectos do RIME neste sector e em meio rural, onde 
a implantação essencial tem lugar em algumas sedes de concelho. 
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CAPÍTULO V 

10. Os caminhos associativos do DLMR: elementos para uma primeira 

aproximação em Portugal 

Vimos antes que a emergência da sociedade civil organizada, desde o século XIX, 

permitindo a afirmação do movimento cooperativo e associativo, se coloca entre as 

condições mais estruturantes do desenvolvimento ocidental, com tradução evidente em 

diferentes percursos nacionais de mudança / evolução social e económica, numa 

perspectiva de regulação.  

Demos a entender também (ponto 6, sobre a «sustentabilidade do 

desenvolvimento»), que a acção organizada das pessoas, existindo motivação intrínseca 

destas, tem consequências estruturantes na satisfação das suas necessidades ou dos 

seus interesses, na medida em que a conjugação de esforços é factor de capacitação 

colectiva para a superação de diversas limitações naturais e culturais, incluindo as 

políticas.  

Neste momento, importa-nos o tipo de ligação do associativismo ao DL em 

Portugal, ao tomar este último como um processo de valorização interactiva e 

sustentável de pessoas e territórios. A questão está longe de ser simples, dada a 

natureza diversa das entidades associativas305 e, principalmente, dos diferenciados 

contextos e incidências de actuação.  

Tendo em atenção diversos constrangimentos, a especificidade do DL e dos seus 

princípios impõe-nos considerar apenas as condições associativas que se ligam a uma 

certa descentralização, a um processo de fortalecimento das densidades relacionais com 

referência territorial, ao nível micro-regional. Desta forma, restringimo-nos a 

associações vocacionadas para a intervenção, no sentido do desenvolvimento 

local/social, como é o caso das ADL.  

Mas esta opção coloca-nos problemas adicionais, pelo menos no que respeita ao 

meio rural, que resultam da falta de apuramento criterioso das entidades implicadas no 

DLMR e do trabalho envolvido. Lembramos que a nossa atenção vai para as 

organizações com incidência específica neste domínio, o que implica o 

comprometimento com valores e atitudes «de desenvolvimento», numa perspectiva de 

construção partilhada da sustentabilidade. Julgamos que isto significa 

simultaneamente: a) contribuir para o desenvolvimento dos saberes e da identidade 

local indispensáveis à adaptação da população aos desafios; b) disponibilidade e 

competência para responder às políticas públicas de promoção do desenvolvimento 

rural e, portanto, para o envolvimento em relações formais (e mesmo informais) de 

parceria com os agentes implicados na gestão pública de territórios rurais (cf. OCDE, 

1990). 

 

                                                
305 Em sentido lato, são associações tanto as cooperativas e associações sem fins lucrativos como as 
sociedades comerciais, por exemplo. 
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As dificuldades a que nos referimos resultam das dúvidas acerca da 

correspondência da designação «ADL» com o universo das entidades locais cujas 

actividades contribuem para o DLMR, logo da incerteza sobre a dimensão desse 

universo, não só em termos de associações mas também de pessoas implicadas. No 

ponto que se segue entretecem-se alguns elementos de discussão do problema e no 10.2 

apoiamo-nos em dados da animar para um esforço complementar de caracterização 

das ADL, no seio da categoria genérica de IDL, que engloba essas, mas também ALD306 

e outras. 

 

10.1. Do associativismo geral às intervenções para o DL: problemas de 

quantificação  

De acordo com um estudo de avaliação comparativa do peso do Terceiro Sistema e do 

respectivo emprego nos diferentes países da Europa (1995-1997), compreendendo 

dados de cooperativas, mutualidades e associações (CIRIEC, 2000), contabilizar-se-

iam em Portugal 110.684 empregos ETI307. Em termos relativos, este valor corresponde 

a 2,51% do emprego civil, sendo o segundo mais baixo da UE-15 (cujo valor é de 6,57%) 

depois do da Grécia (1,81%). No entanto, se a Grécia tivesse um peso da “componente 

cooperativa” semelhante ao português, que é mais elevado, Portugal ocuparia o último 

lugar da seriação. 

Apesar das muitas dúvidas quanto à fidelidade de quaisquer elementos do 

estudo, sujeito a dificuldades diversas de contabilização, as proporções podem ser tidas 

em conta. Isto não significa, contudo, que não devamos colocar algumas questões 

quanto ao número de pessoas efectivamente envolvidas no Terceiro Sistema. Aliás, 

várias interrogações são habitualmente levantadas quando se tentam avaliar, em 

Portugal, os grandes traços dos Serviços de Proximidade (AMARO et al., 1997; FEIO, 

1998), ou considerar as dimensões da Economia Social e da Cidadania (IEFP, 2001), 

aspectos correlativos do DL. 

Com vista a alguma ponderação na afirmação corrente de que existe em 

Portugal uma débil sociedade civil, atente-se ao Quadro 16: não se trata apenas de uma 

questão de número, mas também de qualidade, ou seja, de visibilidade e 

reconhecimento, certamente associados a condições de organização e participação, a 

montante. 

 

                                                
306 Adiantamos desde já a nossa perspectiva de que a actuação das ALD se faz numa escala local bem 
determinada, sendo factor de desenvolvimento sem uma necessária referência territorial, ou seja, 
distinguem-se das ADL, que se caracterizam pela capacidade de gerar dinâmicas flexíveis «de geometria 
variável» com repercussão estruturante na economia e no ordenamento territorial. 
307 Empregos Equivalentes a Tempo Inteiro, para aumentar a comparabilidade de dados que incorporam, 
em proporções diferentes, empregos a tempo parcial. 
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Quadro 16 – Emprego e lacunas de informação  
sobre o Terceiro Sistema em Portugal (anos 1990) 

 Empregos Trabalho 
voluntário 

Cooperativas (a) 50.000  
Agrícolas 19.300  
Crédito Agrícola 3.750  
Educação e Solid. Social 9.500  
Outras 17.450 ? 
IPSS - Total (a) 50.000  
Mutualidades (b) 1.078  
Misericórdias (d) 13.812  
Outras (estim.) 35.110  
Assoc. Bombeiros (b) 10.000 29.000 
Assoc. socioculturais (c) 4.100 36.654 
Assoc. Desenv. Local ? ? 
TOTAL 114.100 ? 
Anos a que respeitam os dados:  
(a) 1998; (b) 1996; (c) 1995; (d) 1993 

Fonte: compilação a partir de CIRIEC (2000:34)

 

De acordo com estes dados, o Terceiro Sistema estimar-se-ia em cerca de 114 

mil empregos (não ETI) e em menos de 70 mil pessoas que aplicaram trabalho 

voluntário. Os sinais de interrogação no Quadro 16 correspondem à nossa rejeição em 

assimilar lacunas a vazios, tendo em conta leituras diversas da realidade, que Alexandre 

Castanheira coloca na sua maior abrangência: 

«(...) são raros os que não pertencem a uma colectividade de cultura e recreio, a 
uma associação cultural, a um clube desportivo, a um grupo excursionista, a uma 
sociedade musical, a uma cooperativa de consumo, a uma corporação de 
bombeiros, a uma cooperativa teatral, a um grupo folclórico, a um coral, a uma 
banda filarmónica ou a uma banda jovem, a uma associação ecológica, a um 
cineclube, a uma associação de estudantes do secundário ou do superior (...), a 
uma associação de socorros mútuos, a um grupo informal de defesa ambiental ou 
de oposição a medidas que a população sente como um ataque à natureza, às 
florestas, aos animais, a uma cooperativa de ensino, a uma associação de 
desenvolvimento e solidariedade, a um grupo de amigos da sua localidade (...). 
Quando falamos da nossa massa associativa temos razão portanto ao confundi-la 
com a população. É do povo português que os dirigentes das associações andam há 
mais de século e meio tratando (...)»308 

 

Sobressai a atenção não profissionalizada que numerosas pessoas prestam a 

aspectos da vida colectiva que lhes interessam, em função de uma certa “cultura de 

informalidade e improviso”, que se pode associar à inexistência em Portugal de um 

verdadeiro Estado-Providência, pelo menos no sentido que adquiriu noutros países da 

Europa Ocidental e do Norte. Por isso, Sousa SANTOS (1994:63) prefere considerar a 

                                                
308 Comunicação “A função social das colectividades”, no IV Congresso Nacional das Colectividades de 
Cultura, Recreio e Desporto (Loures, Abril de 2001). 
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existência em Portugal de uma «forte sociedade-providência», na qual se encontram 

traços herdados de uma cultura conservadora, de inspiração cristã, embora hoje 

desafiada aqui e ali por uma combinação variável (e muitas vezes inconsistente) das 

culturas políticas de tradição europeia – social-democrata ou socialista democrática – e 

da crescente “cultura neoliberal”, que sobrevaloriza o discurso da eficiência, imposto 

pela força da mundialização económica. 

Muitos dos domínios do Terceiro Sistema para os quais o Quadro 16 apenas 

revela valores de emprego, mas não de dedicação voluntária, têm certamente 

contribuições não desprezáveis de algum trabalho benévolo que, não sendo 

remunerado, não faz parte das contabilidades oficiais que apuram a produção e o 

produto económico. 

Se é certo que a maioria destes domínios não terá contribuições tão expressivas 

de trabalho não remunerado como as associações socioculturais (cerca de 90%) ou os 

bombeiros (perto de ¾ do total), mesmo valores bastante inferiores constituem 

acréscimo considerável às quase 200 mil pessoas apuradas no Quadro 16. Talvez isso 

explique os números do associativismo de MALHEIRO (1996): «dez mil associações 

populares e 250 mil pessoas directamente envolvidas nas mesmas». Para data mais 

recente (2001), a FPCCR considerou a existência de «perto de 18 mil associações»309 

(sendo cerca de 4000 as filiadas na FPCCR) mas MARTINS (2001) reduz para 16.416, 

ao subtrair as colectividades da comunidade portuguesa fora de Portugal Continental. 

Em qualquer caso o valor, que inclui as de existência não formal (mas reconhecidas 

pelas autarquias, principal fonte da informação), torna possível outro balanço de 

pessoas implicadas na «formação harmoniosa das crianças e dos jovens, no 

aprofundamento da democracia e na melhoria da qualidade de vida»310. 

Um estudo do INE realizado em 1995, exclusivamente sobre as associações 

culturais e recreativas em Portugal (INE, 1998), permite alguma ponderação destes 

valores sem, contudo, os colocar completamente em causa311. Neste trabalho, o 

universo de lançamento do inquérito foi de 6.714 associações mas, apesar de uma taxa 

de resposta de 92,6%, apenas se aproveitaram as informações de 3.300 entidades, 

correspondendo a cerca de 1 milhão de associados. Mesmo considerando que, de 

acordo com o estudo, a maioria dos associados (2/3) não são praticantes (de desporto, 

música, dança, etc.) ou participantes e de somente 40.700 trabalharem nas 

organizações (90% em voluntariado), trata-se de apenas um dos domínios do 

associativismo. Ou seja, outros domínios implicam mais associados e certamente uma 

proporção diferente de participantes. 

Além disso, a dimensão do voluntariado tende a crescer, pelo menos enquanto 

se verificar a simultaneidade de situações: a) o sistema económico de mercado mais 

                                                
309 Elo Associativo nº 17 - Fevereiro 2001 (em www.colectividades.org).  
310 Elo Associativo... (op. cit.) 
311 O estudo contemplou apenas as entidades activas que tivessem como forma jurídica «associação de 
cultura e recreio» ou cuja actividade principal fosse a de «associação cultural e recreativa», o que excluiu, 
por exemplo, «clubes desportivos», «associações de bombeiros» e «associações humanitárias» (INE, 
1998:3). 
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sujeito à globalização restringe crescentemente o número de trabalhadores 

remunerados, embora menos onde (e quando) se conseguem conservar ou aumentar 

determinadas vantagens comparativas; b) o mercado social de emprego, limitado pelas 

possibilidades redistributivas do conjunto da economia, fica com uma margem de 

manobra correspondente; c) uma ética reguladora – mobilização política / educativa da 

pró-actividade solidária – acompanha a crise estrutural de degradação de uma certa 

“qualidade de vida” passada (cf. FUKUYAMA, 2000). Não é por acaso que o 

voluntariado tem sido estimulado de várias formas, inclusivamente pela comunicação 

social312, talvez com o paroxismo no respectivo Ano Internacional (2001), de iniciativa 

da ONU313. 

Antes de incidir no associativismo afirmadamente conotado com o DLMR – e 

no propósito de contribuir para lhe dar uma prévia ordem de grandeza – detemo-nos 

numa das valências do domínio que o estudo do INE permite aflorar, designadamente 

quanto a aspectos potenciadores da valorização de saberes. 

Uma breve leitura do Quadro 17 mostra-nos desde logo a forte representação 

das actividades desportivas e, principalmente, das «outras actividades lúdicas» (ex: 

festas, bailes). Estes casos conotam-se fortemente com o ócio e as práticas de lazer, 

aspectos que, sem negar a sua função coesiva e, eventualmente valorizadora de 

identidades, em si não constituem usualmente instrumentos activamente mobilizados 

para um processo de DL. Não queremos com isto contrariar a muito defensável 

perspectiva de tomar a cultura como uma necessária «alavanca para o desenvolvimento 

local» (KAYSER, 1994; Santos SILVA, 1988, 2000; HENRIQUES, 1999). Simplesmen-

te, cremos que a dinamização cultural para o DL supõe uma aposta criativa e integrada, 

planeando de forma estratégica e executando acções combinadas para que a “força 

motriz” das manifestações culturais possa permanecer nas comunidades e nos 

territórios.  

Por outras palavras, os domínios do recreio e do desporto amador (por 

exemplo) só serão meios para o DL se forem utilizados como parte do investimento, 

como instrumento auxiliar da qualificação e da «competitividade territorial» 

(FARRELL e THIRION, 1999; LOPES, 2001). Isto implica sempre trabalho persistente 

e coordenado, numa «dimensão cívica da empresarialidade» e da economia social (cf. 

IEFP, 2001) para mobilizar a tríade sociedade, economia e território. Não se trata, 

portanto, de lazer... 

 

                                                
312 De acordo com notícia do Expresso de 2-06-2001, várias empresas «começaram a incentivar o exercício 
de voluntariado pelos seus trabalhadores, concedendo-lhes tempo para essas acções, sem perda de salário 
ou de regalias». São exemplo as do Grupo Portugal Telecom, Siemens, IBM, Cires, Microsoft e Roche, mas 
também «firmas portuguesas de menor dimensão». Adiante refere-se que se estima a existência de «250 
mil voluntários, segundo o Centro Nacional de Voluntariado», e que «sete em cada dez portugueses estão 
disponíveis para aderir a estas iniciativas», de acordo com o painel EXPRESSO/Euroexpansão. 
313 Quanto ao voluntariado jovem, o mais determinante para a sustentabilidade, existem vários projectos 
(ex: SVE, JVS) e numerosos testemunhos de incentivo (ex: IPJ, 2000). 
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Quadro 17 – Associações culturais e recreativas,  
em 1995, segundo a actividade desenvolvida 

Actividade Associações 

 Nº % 

Música 1155 35,4 
Dança 957 29,3 
Cinema e fotografia 266 8,1 
Defesa do património cultural 628 19,2 
Leitura e edição 990 30,3 
Ensino / formação 1465 44,9 
Teatro 564 17,3 
Divulgação cultural 852 26,1 
Artes plásticas 98 3,0 
Artesanato 268 8,2 
Actividades desportivas 1870 57,3 
Outras actividades lúdicas 2161 66,2 
Outras actividades 759 23,2 

Fonte dos dados: INE (1998); elaboração própria

 

Mesmo outras actividades das associações culturais e recreativas com maior 

relevância aparente para a qualificação pessoal e comunitária – ensino / formação, 

leitura e edição, divulgação cultural, etc. – terão de se inscrever em idênticos princípios 

de dinamização sustentável da economia social com referência territorial para que as 

entidades associativas possam ser catalogadas como ADL314. Neste aspecto, as 

associações que declaram realizar actividades de «defesa do património cultural» 

(19,2%) podem traduzir (como se deduz do discurso defensivo) alguma orientação 

reactiva e, daí, uma aposta em formas de valorização endógena que podem passar pelo 

envolvimento em dinâmicas de DL. Mas temos de reconhecer aqui alguma especulação, 

tanto mais que as actividades do Quadro 17 raramente são exclusivas (em média, cada 

associação dedica-se a 4 actividades) e não sabemos quais as combinações existentes, 

assim como desconhecemos indicadores das condições estruturais e funcionais com 

poder discriminante para seleccionar eventuais ADL. 

No que diz respeito às áreas rurais, alguns trabalhos mostram bem como as 

diversas formas de associativismo se revelaram respostas às necessidades de 

sobrevivência, em diferentes perspectivas. Mesmo as próprias associações de carácter 

cultural e recreativo constituem muitas vezes formas de dar resposta a carências 

simultaneamente identitárias e económicas, como demonstram A. Firmino da COSTA 

(1985) e ROCHA-TRINDADE (1986). Nestes estudos, mostra-se que o espaço urbano é 

                                                
314 Mas isso não impede que possam ser classificadas como ALD, dentro da dimensão sócio-política do 
desenvolvimento, de acordo com o espírito traduzido por MALHEIRO (1996:21-22): «Cada Associação de 
Cultura, Recreio e Desporto amador é uma instituição autónoma e independente (não se subordina a 
qualquer forma de poder político, religioso, económico ou outro), tem funcionamento democrático (...), 
não há qualquer fim lucrativo individual, a propriedade é social, prevalece o voluntariado. Não são negócio 
mas ócio. São espaços onde se exercem e se reclamam direitos: de reunião, de associação, à cultura, ao 
desporto, ao lazer, ao protesto, à indignação (...)».  
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utilizado como recurso, estando vários dos membros das pequenas associações «com 

um pé cá e um pé lá» (FELÍCIO, 1996), pelo que a representação de interesses em meio 

urbano contribuiu para evitar o total despovoamento e abandono de várias das aldeias 

montanheiras (cf. tb. MORENO, 1999a). Perante as dificuldades para chegar a uma 

aproximação do universo de entidades que promovem consistentemente DLMR, 

adiantamos a hipótese de que, embora toda a actividade associativa tenha um 

contributo mais ou menos importante para a qualificação pessoal, social e mesmo 

territorial, logo para o desenvolvimento, eventualmente para o DL, apenas algumas 

formas específicas de intervenção geram externalidades positivas e efeitos 

multiplicadores significativos que contrariam os factores de repulsão e as condições de 

relativo desfavorecimento sócio-económico (cf. PICCAND, 1984).  

Não tendo, à partida, meios de avaliação para determinar quais as associações 

que, segundo este critério normativo, seriam ADL, teremos que considerar, de início, 

alguns outros critérios de selecção. A animar contornou desde cedo esta mesma 

dificuldade, “transformando” em IDL diferentes entidades: ADL, ALD e outras 

(AMARO et al., 1995; BASTOS et al., 1998)315. Por sua vez, querendo dar testemunho de 

entidades sem GAL LEADER mas com reconhecida dinâmica de ADL, a CAL 

considerou apenas 14 casos316 no jornal Pessoas e Lugares (totalizando mais de 60, se 

somarmos a estes os grupos LEADER). 

 

10.2. ADL em meio rural e outras: uma caracterização multicentrada 

O estudo que se segue beneficia da gentil cedência pela animar de dados ainda não 

publicados, que trabalhámos. No entanto, alguns dos apuramentos mais sumários 

foram já divulgados publicamente, em plena MANIFesta 2001 e, subsequentemente, 

nos meios de comunicação social. Importa aqui fazer ressaltar o contributo do 

associativismo para o DL distinguindo, todavia, os elementos das entidades a que 

podemos atribuir um papel efectivo no DLMR. 

Das 74 respostas voluntariamente obtidas pela animar (sem insistência)317 a um 

designado «Questionário Participativo»318, apenas 63 permitiram apurar o número de 

pessoas de cada IDL. Ainda assim, só estes resultados puderam garantir cerca de 1000 

pessoas afectas, no conjunto. Uma simples extrapolação para as quatro centenas de 

presumíveis IDL leva-nos à primeira estimativa da existência de mais de 6 milhares de 

pessoas que trabalham em IDL. Mas este balanço, além de bastante grosseiro, nada nos 

diz quanto à proporção de ADL, já que o universo de respondentes se caracteriza por 

                                                
315 Abrangendo 230 iniciativas em 1995 (das quais 100 com ficha informativa sintética) e cerca de 400 em 
1998 (164 com ficha). 
316 Embora na perspectiva de exemplos (em «artigo de jornal») e não na de “levantamento dos casos”. 
317 É interessante notar que apenas 30% das respostas são de associados da animar e pouco mais de 16% 
constam do Guia das IDL em Meio Rural de 1995 (AMARO, 1995), mas 42% já figuram no Guia das IDL 
de 1998 (BASTOS, et al., 1998). 
318 Poderá ter havido um efeito de estímulo no cabeçalho: «animar – MANIFesta 2001 e contribuição para 
a actualização e reforço do Guia das Iniciativas de Desenvolvimento Local». 
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entidades de natureza e acção diversa. Em qualquer caso, há indícios de que todas se 

assumem como “factores de DL”. 

Os dados mais gerais indicam-nos as características-tipo das IDL, que se 

traduzem por um conjunto de aspectos, de que destacamos: a) o predomínio do 

trabalho de adultos jovens – mais de ¾  têm entre 18 e 42 anos; b) o predomínio de 

mulheres – cerca de 70%; c) o elevado nível médio de qualificação formal – 63% das 

pessoas têm pelo menos o 12º ano e cerca de 42% um ou mais cursos superiores; d) a 

frequente coexistência de trabalho gratuito (mais de ¼ do total) e remunerado, o que 

acontece em 60% dos casos;  e) a produção de publicações regulares e não regulares  

(mais de 60% das IDL), no contexto de uma preocupação (in)formativa essencial; f) a 

criação directa e indirecta de postos de trabalho (embora sujeitos a contratos a termo), 

em valores muito variáveis mas significativos, em áreas onde é importante reter 

recursos humanos e atrair outros do exterior.  

Estes elementos gerais sofrem modificações consideráveis se houver uma 

análise separada das IDL – o que fazemos adiante – dividindo-as em:  

1) entidades locais que gerem programas para o DLMR, implicando parcerias e 

variados alcances territoriais; 

2) outras colectividades que se afirmam IDL no questionário, mas que:  

a) não é claro o contributo para a inovação social (incidência assistencial, 

ou meramente cultural / recreativa, influência submunicipal, pouca expressão 

das formas de cooperação inter-institucional...);  

b) incidem apenas em meio urbano, em função deste ou do DREG, têm 

carácter sectorial, alcance nacional e/ou não privilegiam a dimensão 

territorial. 

Estas distinções basearam-se no conhecimento das principais características 

qualitativas que pareciam permitir separar, à partida, associações de alcance micro-

regional para o DLMR de outras, preferindo demonstrar a posteriori os resultados 

correctos da escolha feita. Nas análises elaboradas, comparámos as entidades do grupo 

1 (ADL incidentes no meio rural) com as do grupo 2 (outras IDL), embora em 2b 

também se incluam algumas ADL319.  

Para evitar confusões com as ADL que actuam em meio urbano, as “nossas 

ADL” passam a designar-se por ADLMR320 de ora em diante, nesta parte do trabalho. A 

Fig. 25 representa a distribuição das ADLMR e das outras IDL de Portugal Continental 

que o estudo considera. 
 

                                                
319 Este facto introduz algumas distorções nos apuramentos que, todavia, não traem os nossos objectivos de 
fazer destacar as características das ADL incidentes em meio rural do conjunto das IDL. 
320 Associações de Desenvolvimento Local em Meio Rural. 
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Fig. 25 - Distribuição das IDL de Portugal  
Continental que responderam ao  
questionário da animar em 2000 
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Quadro 18 – Tipo de entidade / forma jurídica 
das ADLMR e de outras IDL 

 ADLMR Outras IDL 

 Nº % Nº % 

Associação sem fins lucrativos  
(de Direito privado) 

14 82,4 22 38,6 

Cooperativa 1 5,9 6 10,5 

Fundação 1 5,9 1 1,8 

IPSS 0 0,0 16 28,1 

Associação de Defesa do Ambiente 0 0,0 2 3,5 

Associação cultural 0 0,0 1 1,8 

Pessoa colectiva de Direito Público  
e Estabelecimento Público 

0 0,0 3 5,3 

Sociedade (anónima; por quota) 0 0,0 2 3,5 

Outro tipo de colectividade * 1 5,9 4 7,0 

TOTAL 17 100,0 57 100,0 

* ACE, associação patronal, associação juvenil, gabinete de uma Câmara Municipal. 

Fonte: animar; elaboração própria

 

Comecemos por fazer notar que o próprio estatuto jurídico das entidades 

(Quadro 18) opõe claramente as ADLMR e as outras IDL, que identificámos no 

heterogéneo grupo 2: enquanto as primeiras contemplam  poucas excepções  

à figura de «Associação de direito privado sem fins lucrativos»321, as segundas 

incluem, para além dessa, um peso importante de IPSS e maior variedade de outras322.  

 

10.2.1. Origens, composição, abrangência territorial e objectivos 

A diferenciação das entidades em função do estatuto jurídico liga-se, por vezes, à 

origem do projecto que as corporizou. A animar sempre considerou essencial conhecer 

as razões que explicam o início da IDL, um dos aspectos da «identidade associativa» 

presentes nas fichas individuais dos Guias. Por isso, a solicitação da “base histórica” 

não deixou de fazer parte do questionário referido.  

A classificação das respostas abertas, neste assunto, permitiu constatar que se 

trata de um aspecto com menor poder discriminante do que se esperava: por um lado, 

                                                
321 A excepção designada por «outro tipo de colectividade» é a MONTE – ACE, um grupo LEADER que 
actua apoiado organicamente numa parceria de outras ADL. 
322 A resposta aos questionário de três entidades «de Direito Público» torna curial indicar que se tratam do 
Centro de Formação Profissional de Artesanato (CEARTE), uma Casa do Povo e uma «Escola Profissional 
de Agricultura e Desenvolvimento Rural». 
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houve diferentes entendimentos sobre o que significa «origens» (razão pela qual 

algumas das explicações não se excluem entre si); por outro, várias ADL nasceram pelas 

mesmas razões de outras IDL. Realçamos as respostas que apontam: 

a) reacções a carências e dificuldades de âmbito social, cultural ou 
económico (27% dos casos); 

b) constituição para a candidatura ou «em resultado de» programas 
nacionais e comunitários (26%); 

c) iniciativa de cidadãos (14%), dos quais metade se refere a jovens; 

d) iniciativa de agentes institucionais, especialmente autarquias (7%). 
 

Não obstante alguma indiferenciação, as IPSS, no seio das «outras IDL», são as 

que mais apontam motivos classificados na primeira alínea, com apoio de projectos 

vocacionados para a solidariedade social, enquanto que as ADLMR têm maior peso 

relativo na segunda, mas também na quarta. 
 

Quadro 19 – Número médio e mediano de entidades  
constituintes das IDL/ADLMR, segundo o tipo 

 Nº de entidades fundadoras Nº de entidades em 2001 
Tipo de entidade Em geral Só ADLMR Em geral Só ADLMR 

 Média Mediana Média Mediana Média Mediana Média Mediana 

Pessoas singulares 15 10 24 11 84 16 56 21 
Associações de Desenv. Local 0 0 0 0 1 0 5 0 
Freguesias 1 0 3 0 2 0 11 2 
Municípios 1 0 2 0 1 0 4 3 
Instituições financeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 
Associações culturais e recreativas 0 0 1 0 2 0 4 1 
Instituições religiosas 0 0 0 0 0 0 0 0 
Outras 1 0 4 3 4 0 7 8 
 

A composição interna das IDL mostra-se mais elucidativa, em particular 

observando a diferença entre a situação de origem e em 2001 (Quadro 19). As ADLMR 

destacam-se do conjunto por maior diversidade tipológica de entidades que as 

incorporaram, para além de um maior número médio de indivíduos aquando da 

constituição. Mais ainda, são estas as que mais incrementam o número de membros 

colectivos após a fundação: freguesias, municípios, diferentes associações e outros tipos 

de entidade. Isto reflecte sobretudo a influência do PIC LEADER entre as ADLMR, 

como vimos antes. 

Uma discriminação das «Outras entidades» (Quadro 20) revela-nos, mais uma 

vez, a maior variedade de tipos de membros entre as ADLMR, mas também maior peso 

da Solidariedade Social na composição das «outras IDL». As organizações de interesse 

económico com especificidade sectorial (organizações de agricultores, comércio, 

indústria e Regiões de Turismo) parecem sublinhar o carácter distintivo das ADLMR.  
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Quadro 20 – Outras entidades constituintes de IDL / ADLMR 

Tipos de «Outras entidades» Geral Apenas ADLMR  Outras IDL  
 Nº Nº % Nº % 

Empresas 10 6 18,2 4 18,2 

Associações de empresas 3 1 3,0 2 9,1 

Cooperativas e outras org. de agricultores 8 6 18,2 2 9,1 

Outras org. sectoriais (comércio, indústria, etc.) 5 5 15,2 0 0,0 

Associações de municípios 1 1 3,0 0 0,0 

Outras instituições de iniciativa municipal 3 1 3,0 2 9,1 

Estabelecimentos de ensino 2 2 6,1 0 0,0 

Instituições de Solidariedade Social 9 3 9,1 6 27,3 

Sindicato, C. Povo e Assoc. Moradores 3 1 3,0 2 9,1 

Região de Turismo 5 5 15,2 0 0,0 

Outras entidades públicas 4 1 3,0 3 13,6 

Diversas não especificadas 2 1 3,0 1 4,5 

TOTAL 55 33 100 22 100 

 

Ainda mais discriminante do domínio do DLMR, entre as IDL, é a abrangência 

espacial / territorial (Quadro 21). Com efeito, havendo embora uma considerável 

disparidade quanto a este aspecto nas respostas, pudemos verificar que a área de 

influência da maioria não vai além do concelho, ficando as ADLMR com quase 

exclusividade na abrangência extra-concelhia mas não nacional323.  

 
Quadro 21 – Tipos de abrangência  
espacial das IDL / ADLMR (%) 

Abrangência Conjunto ADLMR 

Apenas uma freguesia ou lugar 16,2 5,9 
Mais que uma freguesia 9,4 –– 
Um concelho 27,0 –– 
Dois ou mais concelhos ou uma região 42,0 94,1 
Abrangência nacional 5,4 –– 
T O T A L  100 100 

 

Mesmo antes de outros elementos, podemos desde já afirmar que, na 

generalidade, as ADLMR são aquelas entidades cujas necessidades de actuação 

concertada impõem maior representação dos interesses micro-regionais para 

investimentos estruturantes, em detrimento de outras “vocações”. 

O “estranho” domínio infra-concelhio entre as ADLMR provém de uma 

entidade-dupla324 que considerámos previamente ter relevância no DLMR, dado o 

trabalho de sustentação da componente endógena do processo desenvolvido, assente 

numa liderança carismática e ideologicamente motivada, que não deixa de manifestar 

                                                
323 A abrangência nacional refere-se à ANDC (que responde aos desafios do DLMR com a dinamização do 
auto-emprego associado ao micro-crédito), à SEIES e ao CEARTE. 
324 Rancho Folclórico de Chãos e Cooperativa Terra Chã, freguesia de Alcobertas, concelho de Rio Maior. 
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uma interessante influência extra-local no plano das ideias, por via da sua publicitação. 

Com efeito, actuando de forma articulada nas dimensões cultural, educativa/formativa, 

económica, ambiental e “política”, teve presença na maioria dos veículos informativos 

para o DL em Portugal (Vez e Voz, Pessoas e Lugares325, DLR), para além da imprensa 

regional e de publicações (cf. RICARDO, 1999; PROACT/RFC, 2000). 

No que se refere aos objectivos, a sua diversidade (em resposta aberta) levou-

nos à prévia classificação dos mesmos com atributos que, depois de contados, 

permitiram um apuramento esclarecedor (Quadro 22)326. 

 
Quadro 22 – Os principais objectivos das ADLMR  

e de outras IDL, segundo uma classificação tipológica  

Objectivos-tipo ADLMR Outras IDL 
 Nº % Nº % 
Desenvolvimento Local 12 13,6 10 4,3 
Promoção económica 9 10,2 9 3,9 
Valorização cultural 9 10,2 27 11,7 
Valorização específica do «Rural» 8 9,1 1 0,4 
Formação profissional 8 9,1 17 7,4 
Difusão de informação / marketing 7 8,0 10 4,3 
Valorização do ambiente 4 4,5 5 2,2 
Apoio às artes 2 2,3 9 3,9 
Valorização educativa 2 2,3 17 7,4 
Integração de jovens 1 1,1 9 3,9 
Solidariedade Social    16 7,0 
Actividades de recreio / lazer    17 7,4 
TOTAL 62 70,5 147 63,9 

 

As diferenças entre as ADLMR e as outras IDL são notórias, especialmente na 

medida em que as primeiras se orientam sobretudo para o DL, promoção económica, 

DRUR e (in)formação, aspectos mais ligados à revitalização integrada da economia e do 

território. As segundas, sem ter o exclusivo da dimensão social, perspectivam, não 

obstante, a continuidade ou o reforço de áreas menos cobertas pelas ADLMR, na senda 

da satisfação de carências sociais conotadas com os domínios do bem-estar e da 

«solidariedade social»: além desta genérica, temos a educação e formação, integração 

de jovens, actividades de recreio ou lazer, etc. 

Outros objectivos-tipo, que faltam no apuramento apresentado, não desmentem 

estas orientações; apenas lhes introduzem algumas especificações. São, entre as ADLR, 

o apoio técnico, a investigação e a promoção do turismo, o desenvolvimento «da 

região», planeamento, ordenamento do território, avaliação, incidência na agricultura e 

                                                
325 Cf. o significativo artigo de Maria do Rosário Aranha no nº 23 (Outubro 2001, p.14), intitulado “Chãos, 
laboratório do desenvolvimento local”. 
326 Mais do que um tipo de objectivo em cada resposta implicou mais de um atributo, pelo que a 
contagem revela números muito superiores ao de respostas. Por outro lado, a variedade de atributos leva-
nos a apresentar no quadro apenas os mais significativos, razão pela qual os totais não perfazem 100%. 
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floresta, valorização de produtos locais, o financiamento e apoio às pequenas e 

microempresas, combate ao despovoamento, associativismo, cooperação internacional, 

revitalização da identidade local. 

Por parte das «outras IDL», repetem-se alguns dos domínios supra, mas 

destacam-se: a prestação de serviços diversos, a resposta a situações de pobreza e 

desemprego, ensino, promoção da igualdade de oportunidades, promoção da saúde, 

animação, participação da população, sensibilização da opinião pública, o 

«desenvolvimento do concelho»... 

 

10.2.2. A (in)formação e a valorização de múltiplos saberes 

Alguns dos padrões encontrados quanto aos objectivos das IDL verificam-se também 

nos seus domínios de actuação (Quadro 23), um dos aspectos com maior poder na 

“separação das águas”. Aqui, as ADLMR demarcam-se em absoluto do conjunto, 

quanto a todo o tipo de actividades consideradas no questionário. Apenas na formação, 

mas não na formação profissional, se encontra alguma proximidade estatística na 

proporção de incidências. Em todas as outras actividades, existe pelo menos 20% de 

diferença entre a frequência de dedicação das ADLMR e do conjunto.  

 
Quadro 23 – Domínios de actuação  

e actividades principais das IDL / ADLMR 

 Em geral ADLMR 
 Nº % Nº % 
Formação 40 54,1 10 58,8 
Formação Profissional 39 52,7 13 76,5 
Educação de Adultos 15 20,3 7 41,2 
Investigação e estudos 36 48,6 14 82,4 
Protecção/valorização ambiental 30 40,5 12 70,6 
Apoio a artesãos 39 52,7 15 88,2 
Apoio a produtores agroalimentares 23 31,1 14 82,4 
Apoio ao turismo rural 22 29,7 12 70,6 
Apoio a outras activ. empresariais 32 43,2 13 76,5 
Animação recreativa/cult./desportiva 21 28,4 15 88,2 
Informação e publicações 45 60,8 16 94,1 

 

A notável importância dada à «informação e publicações» – apenas uma 

ADLMR não a assinala327 e mais de 60% das outras o faz – traduz bem a veia 

mediadora das IDL em geral, embora seja o DL(MR) a fazer dessa “vocação” uma 

condição imprescindível. Com efeito, as IPSS e ALD, por exemplo, carecem menos de 

mobilizar a “população-alvo” do que as ADLMR, o que se traduz nos respectivos 

                                                
327 Trata-se da Trilho, que não necessita de investir nesse recurso, pela via formal, por se integrar noutra 
associação (Monte – ACE) e por tirar proveito do trabalho desenvolvido neste domínio pelas entidades 
parceiras. 
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orçamentos. As primeiras prestam serviços à partida sentidos como necessários e 

procurados pelas pessoas, enquanto as segundas têm de animar ou estimular os 

potenciais actores para a adesão a projectos. Naturalmente, o contacto directo, mais 

profícuo para este fim, tem de ser encarado como uma segunda frente de actuação – 

após a informação indirecta / publicações – dada a óbvia desproporção entre técnicos 

de DLMR e população. 

As maiores desigualdades nas áreas de actuação (mais de 50%) registam-se no 

«apoio a produtores agroalimentares» e na «animação recreativa / cultural / desporti-

va», actividades desenvolvidas, respectivamente, por cerca de 82% e 88% das ADLMR. 

Esta última suscita dúvidas, mas atribuímos parte do elevado valor à falta de alternativa 

dos respondentes328 para assinalar a animação sócio-cultural, sócio-educativa e sócio-

económica inerentes ao fomento da iniciativa para o DLMR.  

Não é por acaso que os aditamentos às respostas (informação suplementar), 

classificados no Quadro 24, reflectem precisamente (salvo dois casos) a apontada 

restrição à expressão destes domínios nas respostas afectas às ADLMR: «informação e 

apoio técnico», participação em “encontros de saberes” e afins (feiras, mostras, 

seminários...) e animação diversa. A generalidade das IDL adita sobretudo, e de forma 

destacada, a «acção social» e a «solidariedade social», cujo espaço faltava na questão-

base. 
 

Quadro 24 – «Outros» domínios de actuação das IDL / ADLMR 

 Em geral ADLMR 
 Nº % Nº % 
Acção / Solidariedade Social 21 35,0 0 0 
Feiras, mostras, seminários, campanhas informativas, concursos 9 15,0 2 15,4 
Informação e apoio técnico não considerados no quadro anterior 7 11,7 7 53,8 
Integração sócio-profissional (excepto jovens) 4 6,7 0 0 
Actividades com/para jovens 4 6,7 2 15,4 
Animação diversa 4 6,7 2 15,4 

 

Embora outros aspectos do Quadro 23 pudessem ser focados, fazendo realçar 

que os diferentes tipos de apoio prestado pelas ADLMR envolvem a valorização de 

saberes múltiplos, preferimos neste momento concluir desta análise que o tipo de 

actuação destas entidades obriga a um apoio multi-sectorial, muitas vezes na 

perspectiva de uma abordagem que se pretende (idealmente) articulada e integrada, 

pelo que exclui menos frequentemente algumas incidências do que as outras IDL. 

Em estreita relação com os domínios de actuação, são de considerar os serviços 

prestados pelas IDL (Quadro 25). Embora a «realização de eventos» sobressaia na 

generalidade (¾ de qualquer dos tipos de entidade), as ADLMR demarcam-se 

                                                
328 Questão semi-aberta, em que os itens presentes no Quadro 23 já eram disponibilizados. 
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expressivamente na «consultoria e apoio técnico», mas também nos restantes 

trabalhos que se relacionam com a mobilização de conhecimentos, pondo de parte, 

portanto, a prestação de serviços de proximidade a jovens e a idosos.  

 

Quadro 25 – Serviços prestados pelas IDL 

 Em geral ADLMR 

Tipo de serviço Nº % Nº % 

Consultoria e apoio técnico 40 54,1 16 94,1 
Informação e documentação 39 52,7 13 76,5 
De proximidade a crianças e jovens 35 47,3 9 52,9 
De proximidade a idosos 19 25,7 4 23,5 
Investigação e estudos 34 45,9 15 88,2 
Avaliação 15 20,3 7 41,2 
Realização de eventos 54 73,0 13 76,5 

 

Para além das modalidades de serviço indicadas, cerca de 28% das IDL 

apontaram ainda outras. Destacam-se os «serviços culturais, turístico-recreativos e 

lúdico-desportivos» (agrupamento que reune pouco mais de 30% de qualquer tipo de 

entidade), a «formação e inserção na vida activa (17% entre as ADLMR e 22% do geral), 

o «apoio à actividade económica» (metade das ADLMR e 16% do conjunto) e a acção / 

solidariedade social não contemplada no quadro (13%, mas não inclui nenhuma das 

ADLMR). 

A importância das publicações percebe-se através de alguns números: 62% das 

IDL e ¾ do “segmento ADLR” dispõem de publicações regulares, entre jornais, 

boletins, revistas, folhetos / brochuras e artigos em jornais regionais (Quadro 26). Na 

maioria dos casos, o principal destinatário é a população da área de influência da IDL. 

Todavia, também são mencionados os associados e públicos específicos (jovens, 

comunicação social, empresários, autarquias, ADL), embora raramente de forma 

exclusiva. 

 
Quadro 26 – Número de Publicações regulares das IDL 

 Das IDL em geral ADLMR 
 Mensal Trimest. Outro Total Total 

Jornal 6 2 6 14 3 
Boletim 4 3 15 22 7 
Revista 0 2 5 7 2 
Artigos 0 0 3 3 1 
Folhetos/brochuras 0 2 7 9 2 
TOTAL 10 9 36 55 15 
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Quanto às «outras publicações surgidas no âmbito das acções das IDL», 25 

entidades forneceram 126 referências, sobretudo livros: mais de 5 obras por entidade, 

em média. Aliás, 82% destas publicações são estudos, actas de encontros, relatórios de 

pesquisa, manuais e publicações educativas. Praticamente apenas se excluem as 

brochuras promocionais, geralmente incidentes no território de influência. O Quadro 

27 permite-nos obter uma ideia geral sobre as matérias focadas. 

 
Quadro 27 – Principais matérias das publicações  

não regulares produzidas no âmbito da acção das IDL 

Matérias Nº  % 

Incidências culturais (património cultural, tradições, 
história, identidades, etc.) 

31 15,0 

Caracterização geográfica / territorial 21 10,1 
Manuais temáticos, Guias, Atlas, Roteiros 17 8,2 
Monografias históricas 13 6,3 
Condições e problemas das mulheres  11 5,3 
Meio biofísico e ambiente 10 4,8 
Pequenas empresas 10 4,8 
Formação geral ou profissional 9 4,3 
Turismo 9 4,3 
Desenvolvimento Local  8 3,9 
Artesanato 6 2,9 
Emprego 6 2,9 
Educação  5 2,4 
Especificidades do meio rural 5 2,4 
Avaliação 4 1,9 
Informação geral 4 1,9 
Incidência nos jovens 4 1,9 
Ordenamento do território / planeamento 4 1,9 
Agricultura e floresta 3 1,4 
Abordagens da flora e da fauna 3 1,4 
Aspectos relacionados com a saúde 3 1,4 
Outros 21 10,1 
T O T A L 207 100,0 

 

Este quadro não distingue o material das ADLMR porque não vimos tal 

necessidade, na medida do esclarecimento que se segue: embora aquelas envolvam 

apenas 23% das 74 entidades estudadas, são responsáveis por 58% das publicações não 

regulares; além disso, dos 42% de obras das outras IDL, 20 (38%)329 são edições da 

SEIES, particularmente incidentes na formação, micro-empresas e condições do 

Terceiro Sistema, sobretudo na perpectiva das necessidades de mulheres e de minorias 

desfavorecidas. 

                                                
329 O que significa que, das 11 «outras IDL» que produziram publicações não regulares, 10 tiveram uma 
produção média por entidade de 3,3, contra 5,2 das ADLMR. 
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O que mais ressalta do Quadro 27 é o forte peso (mais de 50%) das matérias que 

valorizam as identidades micro-regionais / locais, logo também a auto-estima da 

população330. São caracterizações que “põem no mapa” aldeias e vilas, paisagens, artes e 

tradições, que potenciam a atracção de turistas e visitantes e que alimentam a 

esperança de (mais) investimento. Faz parte do conhecimento estratégico dos técnicos 

das ADLMR que a formalização (em livro, filme, CD-ROM, etc.), representando atenção 

à cultura, à história e à geografia, incluindo a incidência na «natureza», são 

“projecções” do local para fora das “paredes”. São afirmações da qualidade, de saberes e 

sabores que se sugerem apenas acessíveis aos que podem ligar-se à terra, ainda que por 

laços ténues e transitórios. 

Mas a produção de saber(es) para dar coerência à imagem criada implica outras 

dimensões do investimento que os documentos monográficos traduzem, em particular 

no que toca à educação, formação para o auto-emprego e DL (condições de inovação 

local para a sustentabilidade). Trata-se de transmitir o que é considerado importante 

para a mudança de atitudes, geralmente no sentido da autovalorização, referindo-se o 

«auto» à pessoa e ao seu meio, ao território, para a retenção de recursos. 

 

10.2.3. O recurso ao financiamento e o trabalho nas IDL 

O funcionamento das IDL passa pela existência de recursos materiais e humanos, cuja 

caracterização sumária nos importa agora. Quanto aos primeiros cingimo-nos apenas 

ao financiamento, observando os valores percentuais medianos das maiores 

proveniências, após uma decomposição primária em «financiamento externo» (Quadro 

28) e em «autofinanciamento» (Quadro 29). 

Muitas das IDL abrangidas pelo estudo dependem de programas nacionais e 

europeus para cumprir os seus objectivos. No arranque, a dependência mediana de 

programas comunitários foi de 70% para a generalidade – que inclui pequenas ALD ou 

IPSS, à margem desta tendência e com valores bastante abaixo da mediana – e de 75% 

para as ADLMR. Estas entidades contaram com outros fundos (de programas 

nacionais, de autarquias e de outros) em cerca de metade do valor mediano das IDL em 

geral. 
 

Quadro 28 – Peso do financiamento externo  
das IDL no total (%): valores medianos 

Origens do De arranque Em 2000 
financiamento Geral ADLMR Geral ADLMR 

Programas comunitários 70 75 50 67,5 
Programas nacionais 40 20 40 30 
Autarquias 18 10 25 6 
Outros 30 12 40 15 

 

                                                
330 Não contamos apenas com os quatro primeiros itens do quadro, mas também com as matérias em torno 



 201  

Em 2000, é patente uma diminuição da componente comunitária do 

financiamento externo, de forma que as IDL em geral obtêm maior equilíbrio entre as 

suas fontes e as ADLMR reduzem de 55% para 37,5% a diferença entre as medianas das 

contribuições da UE e nacionais. Da UE, destaca-se a referência ao PIC LEADER, que 

corresponde a 39% dos programas da UE acedidos pelas IDL. As fontes designadas por 

«outros», que acresceram de importância, compreendem, para a maioria das IDL, os 

CRSS, o IPJ e outros organismos oficiais do Estado, por vezes através de parcerias e 

contratualizações. Em raros casos, temos também o mecenato.  

 
Quadro 29 – Peso do autofinanciamento  
das IDL no total (%): valores medianos 

Origens  Geral ADLMR Geral ADLMR 
Donativos individuais e colectivos 10 17 5 5 
Quotas de associados 10 5 5 4 
Prestação de serviços 13 5 15 4 
Outros 22 25 10 –– 

 

O autofinanciamento das IDL teve uma importância maior no arranque, com 

peso acentuado dos donativos individuais e colectivos. Mesmo a origem indicada por 

«outros» corresponde em parte a jóias de adesão, completada com empréstimos e 

«engenharia financeira» (sobretudo entre as ADLMR) e receitas de eventos (noutros 

tipos de IDL, principalmente). Em 2000, esta origem contempla ainda referências a 

gestão do património, publicidade e sub-arrendamentos, venda de produtos, receitas de 

eventos e até «mensalidades de utentes» (certas IPSS). Mas tratam-se de menções que 

excluem as ADLMR, pois nestas a margem de “autosuficiência” diminuiu desde a 

fundação, à medida que sucessivos programas são crescente recurso para a contratação 

de técnicos, assunto abordado adiante. A prestação de serviços é também pouco 

significativa nas ADLMR, a par das quotas de associados, face aos montantes 

envolvidos na gestão dos projectos para o DLMR. 

Após a incidência no financiamento, fixemo-nos no aspecto mais importante 

para o funcionamento das IDL: o trabalho envolvido. Esta questão prende-se com as 

características mais gerais das IDL, mas cabe-nos salientar aqui apenas o trabalho 

remunerado (a tempo inteiro e a tempo parcial) e não remunerado.  

Neste último caso, o do trabalho gratuito, benévolo ou voluntário, conforme a 

perspectiva adoptada, tem uma importância não desprezável para cerca de 27% das IDL 

(Quadro 30). Se contarmos apenas com as IDL em que existe trabalho não 

remunerado, obtemos uma média de 10 pessoas por cada entidade nessa situação e 

uma mediana de 5 pessoas. A abrangência de todas as IDL em estudo, envolvendo 

valores nulos, já nos reduz os valores da média e mediana para 7 e 4, respectivamente. 

No interesse da representatividade, para efeitos de eventual extrapolação, são estes 

últimos que devem ser considerados. 

                                                                                                                                          
do turismo, artesanato, meio biofísico e ambiente, pelo menos. 
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Quadro 30 – Trabalho nas IDL segundo  
o tipo e o regime de tempo aplicado 

Tipo de trabalho e Em geral ADLMR Outras IDL 
regime de tempo Nº % Nº % Nº % 

Não remunerado 505 26,8 48 14,2 457 29,6 

Remunerado 1380 73,2 291 85,8 1089 70,4 
       Tempo Inteiro (TTI) 1041 55,2 264 77,9 777 50,3 
       Tempo Parcial (TTP) 339 18,0 27 8,0 312 20,2 
TOTAL 1885 100,0 339 100,0 1546 100,0 

 

No que se refere às ADLMR, o trabalho voluntário tem bastante menos 

significado (14%), mas existe em mais de metade destas entidades, envolvendo entre 3 e 

12 pessoas. Em 35% das ADLMR, o voluntariado corresponde a um intervalo entre 20 e 

100 horas mensais, mas em dois casos a dedicação gratuita soma entre 320 e 1000 

horas por mês (Quadro 31). Noutras IDL, este tipo de dedicação significa por vezes 

muito mais: em 11% dos casos agrega-se um tempo mensal entre 1200 e 10400 horas 

(ex: casos de IPSS e de associações / cooperativas de produção artesanal que se 

identificam como IDL). 

 
Quadro 31 – IDL segundo o peso  
do trabalho não remunerado331 

 Em geral ADLMR 
Horas mensais Nº % Nº % 
     0  20 27,0 7 41,2 
     4 –15 9 12,2 1 5,9 
   20 – 50 11 14,9 4 23,5 
   60 – 100 4 5,4 2 11,8 
  140 – 270 8 10,8 0 0,0 
  320 – 450 5 6,8 1 5,9 
  570 – 1000 5 6,8 1 5,9 
 1200 – 10400 8 10,8 0 0,0 

   Sem resposta 4 5,4 1 5,9 
TOTAL 74 100,0 17 100,0 

 

O trabalho remunerado a tempo inteiro (TTI) envolve o triplo das pessoas que 

laboram a tempo parcial (TTP). Os valores médios rondam, respectivamente, as 14 e 5 

pessoas por entidade e os medianos 5 e 1. No entanto, aquilo que o Quadro 30 nos 

mostra é a distinta realidade com que nos defrontamos: o TTP é sobretudo 

característico das «outras IDL». Pudemos verificar que tal abrange especialmente as 

mais pequenas (mas não só), existindo mesmo 20% destas sem qualquer TTI. A soma 

                                                
331 O indicador do peso do trabalho não remunerado por IDL obteve-se multiplicando o número de 
trabalhadores não remunerados de cada IDL pelo tempo mensal empregue por cada pessoa, tal como 
estimado pelos respondentes ao questionário. 
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do TTP e do trabalho não remunerado é praticamente 50% entre as «outras» e 20% nas 

ADLMR. 

Esta polarização do emprego no DL é do conhecimento geral, traduzindo a 

oposição entre as entidades que gerem vários programas e respondem a solicitações 

social e economicamente mais valorizadas (ADL e ADLMR) e as que dependem 

sobretudo de funções mais modestas, que apelam à solidariedade pessoal. 

 

10.2.4. De onde, quando e quem: um primeiro olhar sobre os ingressos  

nas IDL / ADL 

A maior parte dos trabalhadores das cerca de 70 IDL provém do próprio concelho 

(Quadros 32 - A e B). Apenas cerca de 15% das pessoas viveram antes em concelhos 

vizinhos e 13% são oriundos de áreas mais distantes. Entre as ADLMR, inverte-se a 

tendência: 56,5% vêm do exterior. Por outro lado, a generalidade das IDL tem maior 

peso de entidades localizadas em vilas ou aldeias que as ADLMR: cerca de 63% contra 

57% dos trabalhadores sediados nestas áreas. 

 
Quadro 32-A, B – Proveniência dos trabalhadores  

das IDL segundo o tipo de localização destas 

A - Número Localização: todas as IDL Localização: ADLMR 
Proveniência Cidade Vila/aldeia Total Cidade Vila/aldeia Total 

Do próprio concelho da IDL  246 443 689 42 55 97 
De um concelho vizinho 53 88 141 23 41 64 
De áreas mais distantes 51 76 127 31 31 62 
Total 350 607 957 96 127 223 

 
 

B – Percentagem Localização: todas as IDL Localização: ADLMR 
Proveniência Cidade Vila/aldeia Total Cidade Vila/aldeia Total 

Do próprio concelho da IDL  25,7 46,3 72,0 18,8 24,7 43,5 
De um concelho vizinho 5,5 9,2 14,7 10,3 18,4 28,7 
De áreas mais distantes 5,3 7,9 13,3 13,9 13,9 27,8 
Total 36,6 63,4 100,0 43,0 57,0 100,0 

 

Em termos tendenciais, são as entidades que envolvem mais recursos 

[ADL(MR)] as que atraem pessoas de longe, correspondendo em geral a trabalho 

remunerado mais qualificado. O assunto abre perspectivas para investigar o contributo 

das IDL para a atracção / retenção de recursos humanos, aspecto abordamos no 

Capítulo VII. 

De acordo com a amostra – cerca de 1000 pessoas das IDL – o ingresso de 

membros nestas entidades / iniciativas parece ter sofrido o maior impulso geral desde 

1994 (Fig. 26), o que traduz certamente a influência dos fundos do QCA II (1994-99) e 
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do LEADER II332. Mas o atraso na disponibilização dos recursos produz algum 

desfasamento na contratação e afectação de pessoas a diferentes projectos. Assim, foi 

no período de 1996-2000 que se afirmou a maior dimensão do trabalho em DL. 

Não obstante, a fig. 26 não revela o número de pessoas que já trabalharam em 

IDL e que não puderam / quiseram continuar. A instabilidade do «emprego» neste 

domínio é conhecida, aspecto que abordaremos adiante, com base nos conhecimentos 

obtidos com o trabalho de campo. 

Se considerarmos o pessoal afecto às IDL em termos de sexo e idade (Quadro 

33), verificamos o domínio de adultos jovens e de mulheres. A classe modal é a dos 23-

27 anos e 55% do total de homens e mulheres tem entre 23 e 37 anos. Entre as ADLMR 

o mesmo intervalo concentra mais de 67% das pessoas e as mulheres são bastante mais 

jovens. Aliás, destas, as que têm mais de 37 anos são apenas 18% do total feminino nas 

ADLMR mas 33% nas IDL em geral, onde têm muitas vezes funções auxiliares pouco 

exigentes na qualificação formal que as mais jovens tendem a apresentar (vide ponto 

14.4). Tal facto contribui para o menor peso geral das mulheres nas ADLMR (62%).  

 

                                                
332 Cf. a evolução cronológica das IDL em BASTOS et al. (1998:17) que, embora baseada num universo 
diferente (especialmente em termos quantitativos) nos permite apreciar a antecedência das organizações 
em relação a estas vagas de ingressos. 
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Fig. 26 - Pessoas ao serviço das IDL  
em 2001: anos de ingresso  
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Quadro 33 – Pessoal ao serviço das IDL:  
divisão por sexo e idades em 2001 

 Em Geral – Nº Em Geral – % ADLMR - % 
IDADES H M H M H M 
13 – 17 3 8 0,3 0,9 0,0 0,0 
18 – 22 29 58 3,2 6,3 2,0 6,1 
23 – 27 68 154 7,4 16,8 8,9 19,0 
28 – 32 39 121 4,2 13,2 7,3 18,2 
33 – 37 26 95 2,8 10,3 4,0 9,7 
38 – 42 25 80 2,7 8,7 3,2 3,2 
43 – 47 26 54 2,8 5,9 4,0 2,8 
48 – 52 28 31 3,1 3,4 4,5 2,0 
53 – 57 12 19 1,3 2,1 2,4 0,8 
58 – 62 12 13 1,3 1,4 1,6 0,0 
63 – 67 1 5 0,1 0,5 0,0 0,0 
68 e + 2 9 0,2 1,0 0,0 0,0 
Total 271 647 29,5 70,5 38,1 61,9 

 

Admitindo os 23 anos como idade aproximada de um indivíduo que termine um 

curso superior, encontramos em muitas IDL a oportunidade possível de um primeiro 

emprego. O quadro 34 permite confirmar que o curso superior é o nível de formação 

dominante entre os membros das IDL. Os homens, que são minoritários, parecem 

revelar qualificações sensivelmente superiores. Embora possam existir várias 

explicações para o facto, avançamos apenas, por agora, a indicação de que a 

componente “trabalho social menos qualificado” (ex: assistência a crianças e idosos, de 

forma voluntária ou remunerada) se encontra sobrerepresentada entre as IDL que 

responderam ao questionário, em detrimento da componente “mais técnica” ou de 

protagonismo social para o desenvolvimento. 

 
Quadro 34 – Pessoal ao serviço das IDL:  

níveis de instrução em 2001 

 Em Geral – Nº Em Geral – % ADLMR - % 
Níveis H M H M H M 

Ensino 1º ciclo 20 98 7,7 16,6 0,0 0,6 
Básico 2º ciclo 6 58 2,3 9,8 3,1 1,3 

 3º ciclo 27 58 10,4 9,8 5,1 4,5 
Ensino Até 11º 20 27 7,7 4,6 5,1 3,2 

Secundário 12º ano 62 113 23,9 19,2 23,5 23,1 
Ensino Bach. 20 35 7,7 5,9 9,2 7,7 

Superior Lic. 92 194 35,5 32,9 50,0 57,7 
 Mest. ou + 12 6 4,6 1,0 4,1 1,9 

TOTAL 259 589 100 100 100,0 100,0 
 

Restringindo-nos às ADLMR, em que a mulher é funcionalmente solicitada para 

tarefas geralmente mais exigentes em qualificação / competência, temos um balanço 
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algo diferente: as mulheres detêm maior número e proporção de licenciaturas, 

enquanto que os homens evidenciam uma dispersão por diferentes níveis de ensino, 

incluindo graus de ensino superior. 
 

10.2.5. Elementos de uma autoavaliação das IDL / ADL 

Chamamos «autoavaliação das IDL / ADL» a uma classificação das respostas à 

solicitação da indicação dos (considerados) maiores sucessos (Quadro 35), do “valor 

acrescentado” a nível local (Quadro 36) e desse a nível mais alargado (Quadro 37). Por 

outro lado, o conhecimento das maiores dificuldades (Quadro 38) e das expectativas de 

futuro (Quadro 39) também contribuiu para uma autoavaliação das entidades, dentro 

da filosofia e dos objectivos do «questionário participativo». 

Embora muitas das respostas tivessem lacunas importantes, os quadros obtidos 

tornaram-se suficientemente explícitos, graças à agregação tipológica que foi possível 

efectuar com base nas respostas abertas. Em cada quadro, o valor total de respostas 

ultrapassa o número de questionários recebidos, geralmente devido à metodologia de 

classificação multi-atributos já antes ensaiada e, nuns casos, porque existem menções 

afectas simultaneamente a diferentes categorias. 

 

Quadro 35 – Os maiores sucessos das IDL (autoavaliação) 

 Em geral ADLMR 

Tipos de sucesso  Nº % Nº % 

Formas de apoio à actividade económica em geral, incluindo 
projectos e produtos locais 

17 15,6 6 20,0 

Centros e outras formas de apoio no âmbito da Solidariedade 
Social 

14 12,8 3 10,0 

Criação de emprego, fixação da população e integração de 
jovens 

13 11,9 3 10,0 

Criação de condições de educação, formação e qualificação 
das pessoas 

12 11,0 3 10,0 

Parcerias nacionais e internacionais e a cooperação para o 
desenvolvimento 

10 9,2 3 10,0 

Prestação de serviços e apoio técnico e informativo à 
população 

9 8,3 4 13,3 

Dinamização turístico-recreativa 7 6,4 2 6,7 
Realização de actividades de valorização cultural 7 6,4 0 0,0 
Articulação do desenvolvimento, participação da população e 
ganho de identidade 

6 5,5 2 6,7 

Apoio e/ou qualificação do artesanato 4 3,7 0 0,0 
Inovação em produtos e projectos 4 3,7 0 0,0 
Apoio / fomento do associativismo 3 2,8 2 6,7 
Outros tipos de sucesso 3 2,8 2 6,7 
T O T A L 109 100,0 30 100,0 
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O principal sucesso parece resultar da animação sócio-económica local, o que 

tem a ver com os estímulos ao investimento no âmbito de programas como o LEADER 

e o RIME, entre outros. Se somarmos as proporções deste com as que se ligam ao 

emprego e à empregabilidade (educação, formação e qualificação), atingimos 

praticamente 40% do total (idem nas ADLMR), o que nos parece muito significativo 

quanto a um dos papéis que as IDL / ADL assumem como mais importantes, e na 

tradução de uma das funções que os poderes públicos mais associam ao DL. A 

prestação de serviços e apoio técnico e informativo à população é também um domínio 

afim, atingindo percentagem não muito diferente dos terceiro a quinto no conjunto.  

A cooperação e as parcerias aparecem com uma certa importância, indicadora 

das dinâmicas mais inovadoras, as que têm a ver com o trabalho articulado, por vezes 

em rede.  

O facto de virem em segundo lugar as formas de apoio em termos que 

considerámos próprias da Solidariedade Social, deve-se ao peso que têm as obras mais 

visíveis (ex: Centros...) nas apreciações mais consensuais e com reconhecimento da 

população mais dependente de serviços de proximidade. Daí os três casos entre as 

ADLMR, no seio do conjunto das IDL com pequenas áreas de abrangência, as com 

maior pendor assistencialista e menor carácter inovador e promotor de DL.  

 
Quadro 36 – O valor acrescentado das IDL  

ao nível local (autoavaliação) 

 Em geral ADLMR 

Modalidades de acréscimo de valor (ao meio local) Nº % Nº % 

Inovação e melhoria da actividade económica e da produção 
local (agricultura, transformação, artesanato, comércio, turismo) 

25 18,9 11 28,2 

Educação e formação adaptada ao contexto local e melhoria do 
acesso à informação 

23 17,4 6 15,4 

Novos meios para apoio a crianças, jovens e idosos; 
solidariedade social 

19 14,4 3 7,7 

Qualificação das pessoas, mudança de mentalidade / atitudes, 
participação e associativismo 

18 13,6 6 15,4 

Nova disponibilização de serviços à produção e estímulo da 
iniciativa  

16 12,1 4 10,3 

Disponibilização de recursos para a valorização cultural e para 
actividades de recreio e lazer 

14 10,6 1 2,6 

Criação de emprego e de auto-emprego e fixação da população 12 9,1 5 12,8 
Implementação de parcerias 5 3,8 3 7,7 
T O T A L 132 100 39 100,0 
 

 

A autoavaliação, quando considerada em termos de «valor acrescentado» dá-

nos alguns resultados particularmente interessantes, comparando aquele afectado ao 
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nível local com o atribuível ao nível extra-local (Quadros 36 e 37). Assim, no que 

respeita às IDL em geral, a inovação / melhoria da actividade económica / produtiva 

parece encabeçar a lista quanto ao nível local (Quadro 36), mas na realidade os 

domínios em torno da (in)formação – a combinação dos segundo e quarto itens, com 

31% – sobressaem, com correspondência na modalidade que lidera o acréscimo de 

valor ao nível mais alargado (Quadro 37), que se desdobra em qualificação, capacitação, 

mudança de atitudes, etc. (27,3%). 

 
Quadro 37 – O valor acrescentado das IDL  
para além do nível local (autoavaliação) 

 Em geral ADLMR 

Modalidades de acréscimo de valor Nº % Nº % 

Qualificação das pessoas, mudança de mentalidade / atitudes, 
politização, participação e capacidade de avaliação e influência 
junto dos decisores 

 
24 

 
27,3 

 
9 

 
34,6 

Inovação, aquisição de mais-valias económicas e aumento da 
iniciativa e da competitividade 

15 17,0 4 15,4 

Valorização da cultura e das identidades 13 14,8 3 11,5 
Criação de emprego, melhoria das condições de vida e atenuação 
dos desníveis de acesso às oportunidades de valorização 

12 13,6 0 0,0 

Aumento e melhoria da cooperação entre entidades, a diferentes 
níveis 

9 10,2 3 11,5 

Melhoria da qualidade do ambiente e do ordenamento do território 8 9,1 3 11,5 
Aumento do universo de informação para o desenvolvimento 7 8,0 4 15,4 
T O T A L 88 100,0 26 100,0 

 

 

O mesmo se passa entre as ADLMR, embora com os valores cimeiros de ambos 

os quadros ainda mais expressivos (28% e 35% do total) e algumas cambiantes. Ao 

nível local, estas entidades sobressaem também quanto à «criação de emprego» e 

«fixação da população», «implementação de parcerias» e «qualificação» e «mudança 

de mentalidade / atitudes» (cerca de 13%, 8% e 15%, por esta ordem). Para além deste 

nível, as ADLMR destacam-se nos contributos para o «universo de informação para o 

desenvolvimento» e na qualificação do ambiente e do território (15,4% e 11,5%, 

respectivamente). 

Atendendo à expressão geral das IDL nesta autoavaliação, compreende-se a 

afirmação, contida num estudo sobre o Terceiro Sistema (CASTELA et al., 2000)333: 

«existe um desconforto generalizado pelo desconhecimento, desvalorização e 
desconsideração geral pela acção de animação e desenvolvimento que as 
entidades realizam, o que provavelmente leva 44% das entidades a considerarem 
como absolutamente falsa a premissa de terem como “função principal” a 
mobilização de voluntariado e a sua organização com vista à satisfação das 

                                                
333 De maior abrangência tipológica (inclusão de mutualidades e misericórdias, para além dos tipos de IDL 
que responderam ao questionário em análise) e maior número de contribuições (mais de uma centena). 
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“necessidades dos mais carenciados” e 24% a considerá-la como relativamente 
verdadeira» (idem:41; realces no original). 
 

As maiores dificuldades que as IDL reconhecem (Quadro 38) prendem-se 

essencialmente com o financiamento, o que não será de estranhar em entidades que 

carecem de recursos próprios e que dependem fortemente (ou absolutamente) de 

fundos públicos para as suas actividades. Os atrasos na recepção das tranches afectas 

aos projectos são bastante comuns, gerando mais queixas que as próprias carências 

(caso em que não existe ou é menor a expectativa quanto à vinda de dinheiro). 

 
Quadro 38 – As maiores dificuldades sentidas pelas IDL 

 Em geral ADLMR 

Tipos de dificuldades reconhecidas Nº % Nº % 

Problemas com financiamentos  
(carências, dependência, atrasos, sustentabilidade) 

59 35,3 8 33,3 

Falta de recursos humanos qualificados ou adaptados 16 9,6 2 8,3 
Forte dependência dos projectos e dificuldade em manter um  
corpo técnico estável  

16 9,6 4 16,7 

Dificuldades internas do foro técnico-económico, de acesso à 
informação e burocracia 

15 9,0 1 4,2 

Mentalidade pouco participativa e condições desfavoráveis da 
população e do território 

15 9,0 3 12,5 

Carências relacionadas com o espaço, equipamentos e/ou  
instalações próprias  

12 7,2 1 4,2 

Dificuldades de relacionamento e de cooperação com parceiros  
e entidades locais 

9 5,4 1 4,2 

Falta de reconhecimento externo do valor de certas acções 5 3,0 1 4,2 
Problemas decorrentes da carência / inadequação de legislação  5 3,0 1 4,2 
Carência de associados e/ou de trabalho voluntário 4 2,4 0 0,0 
Dificuldades de avaliação e diagnóstico do meio 2 1,2 0 0,0 
Falta de políticas / medidas de política territorializadas 2 1,2 1 4,2 
Falta de apoios diversos 7 4,2 1 4,2 
T O T A L 167 100 24 100,0 

 

As outras dificuldades, sobretudo divididas entre carências de pessoal 

qualificado / adaptado ou dificuldade de fixação do mesmo, condições da burocracia, 

aspectos do meio social / territorial, falta de meios materiais para o trabalho mais 

realizador e dificuldades de relacionamento com outras entidades, são aspectos mais ou 

menos importantes mas estão, de alguma forma, subordinados ao tema central do 

financiamento. O terceiro item, em que as ADLMR mais se destacam das restantes 

(«forte dependência dos projectos...»), foi uma questão incontornável na nossa 

investigação pessoal, como veremos nos capítulos seguintes. 
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Quadro 39 – O futuro das IDL: projectos,  
sectores de actividade e outras expectativas 

 Em geral ADLMR 

As perspectivas passam por... (indicações não exclusivas) Nº % Nº % 

Actuação nos domínios da educação, avaliação e da formação  
(geral, específica e profissional) 

28 16,5 12 22,6 

Gestão de programas nacionais e comunitários para o 
desenvolvimento 

24 14,1 9 17,0 

Implementação ou alargamento de Centros / Gabinetes ou outras 
instalações de apoio técnico, (in)formativo ou no âmbito da 
Solidariedade Social 

 
24 

 
14,1 

 
2 

 
3,8 

Prest. de serviços de apoio a iniciativas de actividade económica, 
criação de emprego e fixação da população 

18 10,6 9 17,0 

Dinamizar formas de animação, difusão de informação e intervenção 
local qualificada 

12 7,1 4 7,5 

Prestação de serviços no âmbito da solidariedade social (assist. 
crianças, idosos) e do recreio / lazer 

12 7,1 2 3,8 

Dinamizar parcerias e desenvolver projectos de cooperação nacional  
e internacional 

10 5,9 4 7,5 

Dinamizar acções de valorização da cultura e do património  8 4,7 3 5,7 
Projectos de utilização de novas tecnologias para o DL e 
desenvolvimento rural 

7 4,1 1 1,9 

Dinamização de acções específicas na área do Turismo (rural, 
ambiental, cultural) 

6 3,5 3 5,7 

Programas e apoios para a juventude, incluindo a integração de jovens 6 3,5 1 1,9 
Realização de actividades de investigação para o DL 5 2,9 1 1,9 
Projectos de valorização ambiental 3 1,8 1 1,9 
Melhorar as condições financeiras e aumento das receitas próprias  
da entidade 

2 1,2 1 1,9 

Outras respostas (ex: «continuar»…) 5 2,9 0 0,0 
TOTAL 170 100,0 53 100,0 

 

Atendemos de seguida aos projectos ou perspectivas de futuro (Quadro 39): a 

maior parte das entidades menciona uma série de actividades que já sucedem 

normalmente, embora várias delas careçam de desenvolvimento. É interessante a 

aposta primeira na educação, formação e avaliação, juntamente com o desejo de gerir 

programas nacionais e comunitários, fontes de financiamento e de emprego de agentes 

de desenvolvimento. Não é por acaso que são estes os itens em que as ADLMR mais se 

destacam, para além da «prestação de serviços...» para dinamizar a economia e 

captar/reter recursos (quase 57%, no conjunto). 

Algumas das iniciativas previstas para o futuro têm a ver com o desejo e 

expectativa de obter ou melhorar espaços e meios físicos (ex: implementação ou 

alargamento de Centros / Gabinetes...): 14% do geral, mas apenas 4% das ADLMR. Não 

se podendo dissociar das condições para aumentar ou manter receitas próprias, base da 

sustentabilidade, tratam-se normalmente de aspirações de aquisição de simultânea 
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visibilidade e capacidade local para responder às carências do meio de forma 

continuada. O caso mais frequente são os serviços de proximidade. 

 

11. Um caminho da informação: o espaço e o tempo da comunicação  

em rede 

O DLR é a sigla com que se tornou conhecida a lista de correio electrónico 

«Desenvolvimento Local em Rede». Foi criada no início de 1999 por um dos associados 

da animar, docente na UTAD, no intuito de dar seguimento aos objectivos definidos em 

Assembleia Geral da animar para o Plano de Actividades 97/98, contemplando 

também a MANIFesta’98, não apenas como evento, mas como processo. Entre outros 

aspectos, salienta-se: «dar prioridade às iniciativas (...) de comunicação, cooperação e 

representação (...)».  

Entre os “preceitos e instrumentos”, o mesmo documento contempla acções de 

sensibilização, reforço da base societária, intercâmbio e comunicação interna entre 

dirigentes, instrumentos de informação (boletim Vez & Voz, Folha de Ligação, 

reuniões), material de promoção, serviço de documentação, “Guia das IDL”, página 

Internet, publicações, comunicação social. 

A lista DLR foi então constituída para mobilizar uma rede de informação para o 

DL, consistindo na simples redistribuição pelos endereços (electrónicos) subscritores 

qualquer mensagem que tenha sido enviada para dlr@utad.pt. Naturalmente, a 

generalidade dos aderentes são pessoas – a título individual e inseridas em 

organizações – interessadas em questões do DL. Por isso, que uma análise deste 

“espaço informativo” torna-se imprescindível para compreender algumas das facetas do 

DL: a questão da busca selectiva de informação (pedidos), segundo os tipos de utentes e 

as áreas geográficas de origem, a partilha de saberes e a difusão de informação, em 

geral. 

Durante dois anos – de Fevereiro de 1999 a Março de 2001 – foram colectadas 

618 mensagens enviadas para a lista, o que corresponde à grande maioria. Somente se 

desprezaram algumas que continham apenas ou essencialmente cumprimentos ou 

informação sem relevância do ponto de vista do DL. 

O universo dos receptores é maior que o dos contribuintes: a maior parte das 

pessoas recebe mas não participa ou contribui apenas ocasionalmente com alguma 

mensagem. Quanto aos receptores (endereços de correio electrónico da lista) pudemos 

apurar que até Dezembro de 1999, cerca de um ano após a entrada em funcionamento, 

eram 99. Mas em Abril de 2000 já atingiam 127 e em Outubro deste ano 208. Já as seis 

centenas de mensagens, correspondem a pouco mais de 190 contribuintes (cerca de 

30%), pois vários deles enviaram mais de uma mensagem no período considerado. 

A grande maioria das mensagens tem origem nacional, sendo apenas 7,5% de 

países estrangeiros. Destes, a maioria proveio de França (20 casos), o que se deve 
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exclusivamente à colaboração da CCPF334 no DLR. Com metade da origem francesa, 

temos o Brasil (quase sempre estudantes de pós-graduações), a Espanha e a Itália (5 

casos cada), seguindo-se vários países com apenas um caso cada: Áustria, Hungria, 

Finlândia, Grécia e Uruguai. Foram ainda recebidas mais informações de alguns destes 

e de outros países (com destaque para os EUA), mas trataram-se de reenvios de 

contribuintes portugueses. 

 

Quadro 40 – Proveniência das  
contribuições para o DLR 

NUTE II do 
Continente 

Nº % 

Norte 208 37,5 

Centro 73 13,2 

Lisboa e Vale do Tejo 208 37,5 

Alentejo 41 7,4 

Algarve 25 4,5 

TOTAL 555 100,0 

 

Na componente portuguesa dos contribuintes para o DLR, considerou-se apenas 

o Continente, desprezada a ínfima contribuição dos Açores e sendo nula a da Madeira. 

Numa primeira apreciação, constatamos que o Norte e Lisboa e Vale do Tejo dominam 

claramente, com a mesma proporção de contributos (37,5% cada), seguindo-se as 

regiões Centro, Alentejo e Algarve, por esta ordem (Quadro 40).  

Apesar do domínio do Norte e da região de Lisboa em termos de emissões, a 

diversidade de locais de emissão é bastante maior no Centro, seguido pelo Norte e por 

Lisboa (Quadro 41). 

 
Quadro 41 – Nº de locais de emissão por NUTE II 

NUTE II do 
Continente Nº % 

Norte 12 24,5 

Centro 16 32,7 

Lisboa e Vale do Tejo 8 16,3 

Alentejo 9 18,4 

Algarve 4 8,2 

TOTAL 49 100,0 

 

Em termos de evolução dos envios, a fig. 27 é explícita ao mostrar que o Norte e 

Lisboa e Vale do Tejo (LVT) praticamente se equivalem, embora o primeiro registe 

maior número de dias com mensagens que o segundo. Este mostra-se particularmente 

notável quanto ao crescimento na última fase considerada do período em estudo. Este 

                                                
334 Confederação das Colectividades Portuguesas em França. 
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facto deve-se às características das fontes emissoras, que teremos em conta ao analisar 

a distribuição geográfica das mesmas, de forma mais desagregada.  

 

 

 

 

As figuras 28 – A,B,C,D representam precisamente a distribuição pontual das 

fontes emissoras ao longo do mesmo período já considerado.  Relevam-se sobretudo os 

casos de Vila Real e de Lisboa, o que se deve, no primeiro, ao promotor da iniciativa e 

responsável pela manutenção das condições de funcionamento, bem como ao círculo de 

amigos / colegas que na UTAD se dispôs a colaborar. No segundo caso, maior 

diversidade de pessoas e instituições colabora, tanto universitários como técnicos de 

organismos variados com sede ou delegação na capital. 

 

Fig. 27 - Evolução da presença de mensagens  
no DLR de Fevereiro de 1999 a Março de 2001 
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A B 

Cada quadrado de 0,5 mm = 1 mensagem 
 
 

Fig. 28-A,B - Emissão das principais mensagens para a lista DLR 
 1º e 2º semestres 
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C D 

Cada quadrado de 0,5 mm = 1 mensagem 
 
 

Fig. 28-C,D - Emissão das principais mensagens para a lista DLR 
 3º e 4º semestres 
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11.1. A afirmação diferenciada das regiões no espaço virtual 

O registo da origem das mensagens durante os dois anos de observação do DLR, 

segundo o tipo de mensagem e o tipo de emissores permitiu a construção dos Quadros 

42 e 43. Partimos do pressuposto que a origem geográfica e sócio-profissional dos 

utentes / colaboradores teria um certo poder revelador quanto à diferenciação regional 

dos tipos de contributos para o DL.  

Quadro 42 – DLR: tipos de mensagens enviadas, segundo a região de origem 

Tipos de mensagens Norte Centro 
Lisboa 

e V.T. 
Alentejo Algarve 

Anúncio de um evento comercial ou de uma feira 4,8 3,8 1,0 12,9 5,3 

Anúncio de um evento científico ou técnico 13,6 8,6 8,6 12,9 5,3 

Anúncio de um evento cultural 5,1 3,8 2,2 14,3 5,3 

Anúncio de um livro, revista ou estudo 4,1 1,0 6,1 5,7 7,9 

Anúncios de página(s) de Internet ou endereços úteis 19,4 9,5 9,2 11,4 18,4 

Anúncio de um evento turístico ou recreativo 2,4 1,0 0,3 5,7 0 

Comentários a assuntos do quotidiano 4,8 4,8 11,1 2,9 0 

Interrogações / afirmações de carácter teórico e ideológico 3,7 6,7 10,8 1,4 5,3 

Divulgação de histórias ou curiosidades pertinentes 1,4 1,9 1,6 1,4 2,6 

Divulgação de projectos, entidades e currículos 5,1 8,6 10,2 8,6 2,6 

Solicitações, pedidos de informação e de ajuda 9,2 22,9 11,5 10,0 18,4 

Resposta a solicitações ou pedidos de informação e de ajuda 11,2 13,3 13,1 11,4 7,9 

Informação técnica (lista DLR) 5,1 1,9 1,6 0 2,6 

Prestação de outra informação diversa (incluindo “mensagens abertas”) 10,2 12,4 12,7 1,4 18,4 

  T O T A L 100 100 100 100 100 

 

Verifica-se que as mensagens dominantes do Norte relacionam-se sobretudo 

com anúncios úteis, sejam de endereços de correio electrónico ou de páginas da 

Internet ou de eventos científicos ou técnicos, o que se deve principalmente a um 

pequeno número de docentes da UTAD. É também desta região a maior proveniência 

de informação técnica, o que se relaciona sobretudo com a responsabilidade e 

capacidade do gestor da rede.  

Do Centro provieram principalmente solicitações de informações ou de ajuda, 

em aspectos diversos, sendo também esta a região em que é maior a proporção de 

respostas para esse tipo de pedidos. Os autores repartem-se maioritariamente entre 

docentes ou investigadores do ensino superior (20,4%), pessoas identificadas com uma 

ADL (16,3%) e de ADL, sem identificação pessoal individualizada (13,3%).  
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Quadro 43 – DLR: Identificação dos emissores das mensagens 

Tipos de emissores Norte Centro Lisboa e VT Alentejo Algarve 
 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Pessoas não identificadas como 
afectas a entidades/funções 

4 1,2 9 9,2 14 4,8 3 7,1 1 4,0 

Pessoas identificadas com 
entidades/funções 

330 95,1 73 74,5 261 89,1 26 61,9 23 92,0 

     de ADL 24 6,9 16 16,3 1 0,3 20 47,6 20 80,0 

     de Outras colectividades locais  3 0,9 4 4,1 13 4,4 1 2,4 0 0,0 

     de Assoc. de âmbito nacional 3 0,9 1 1,0 47 16,0 5 11,9 0 0,0 

     de entid. colect. não associativas 28 8,1 6 6,1 34 11,6 0 0,0 1 4,0 

     Estudantes ou formandos 0 0,0 3 3,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

     Investig./docentes ens. superior 136 39,2 20 20,4 83 28,3 0 0,0 1 4,0 

Entidades colectivas associativas 5 1,4 15 15,3 12 4,1 13 31,0 1 4,0 

     ADL 4 1,2 13 13,3 0 0,0 12 28,6 1 4,0 

     Outras colectividades locais  0 0,0 2 2,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

     Assoc. de âmbito nacional 1 0,3 0 0,0 12 4,1 1 2,4 0 0,0 

Entidades colectivas não 
associativas 

8 2,3 1 1,0 6 2,0 0 0,0 0 0,0 

TOTAL GERAL 347 100 98 100 293 100 42 100 25 100 

 

As mensagens do Algarve foram quase exclusivamente centradas numa ou duas 

pessoas, ligadas à ADL que preparava a MANIFesta 2001. O processo de preparação 

implicou muita permuta de informação em rede: solicitações de informações, apelos  e 

anúncios. 

O Alentejo teve a particularidade de dar proveniência a mensagens 

predominantemente centradas em anúncios de eventos culturais, técnicos/científicos, 

comerciais e feiras, de pessoas identificadas com as maiores ADL ou destas, sem essa 

identificação. 

Lisboa e Vale do Tejo caracteriza-se por uma proporção relativamente grande de 

respostas a solicitações, embora revele também peso significativo numa certa variedade 

de contribuições: conteúdos teórico / ideológicos, divulgação de projectos, entidades e 

currículos, comentários mais ou menos académicos e prestação de informação diversa. 

Dominam os docentes / investigadores do ensino superior (mensagens de um ou dois) e 

pessoas afectas a entidades de “raio de acção” nacional (ex: de repartições ministeriais).  

Das pessoas que se identificaram nas mensagens como pertencendo a entidades 

colectivas não associativas (com as proporções máximas de 11,6% em Lisboa e Vale do 

Tejo e cerca de 8% no Norte), a respectiva linha do Quadro 43 encobre uma certa 

diversidade. Com efeito, contam-se indivíduos de dois Carrefours Rurais (Norte e 

Caldas da Rainha), de organismos do Estado (em particular do Ministério da 

Agricultura), do INATEL, de uma Câmara Municipal e ainda de órgãos de comunicação 

social e de empresas de NTIC. 

Uma primeira conclusão diz respeito à “limitada ruralidade” quanto à 

participação na lista DLR. São sobretudo universitários e técnicos de organismos 
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diversos do terciário urbano aqueles que mais contribuem. No entanto, temos de 

reconhecer que são estes indivíduos que se encontram melhor colocados quanto à 

utilização das NTIC para a difusão de informação pertinente à valorização dos 

territórios rurais.  

Além disso, tratando-se de informação escrita, exigente em tempo e, algumas 

vezes, até em reflexão prévia, tal gera automática exclusão de todos aqueles que 

efectuam trabalho técnico multifacetado, dispersante e consumidor de energias. 

Mesmo dois temas extremamente pertinentes aos agentes de DL, a «inovação» e a 

«sustentabilidade», pelo menos um deles desencadeado (já fora do nosso período 

analisado) por um dirigente associativo, deram origem a algumas respostas, mas em 

debates com fraca retroacção que não contentaram particularmente nem técnicos nem 

académicos.  

Sendo os assuntos mencionados enquadráveis na categoria tipológica 

minoritária «Interrogações / afirmações de carácter teórico e ideológico», compreende-

se tal situação, que levou inclusivamente Raul Marques a afirmar: 

«Na minha perspectiva há pelo menos três aspectos que contribuíram para este 
défice de envolvimento quando defendemos que um dos grandes problemas do DL 
é a falta de participação: a inexistência de um moderador que coordene e 
sistematize as ideias principais; o facto do quotidiano não permitir a todos os 
assinantes da DLR igual disponibilidade; a DLR não estar ainda preparada para 
uma participação mais organizada ou até mesmo não ser esta a sua vocação» (Vez 
e Voz nº 73, 2001:10). 

A partir de Março de 2001, é a própria animar que ganha peso nas mensagens 

com origem em Lisboa (do respectivo Gabinete ou da residência de um dos directores), 

quando os contributos – sobretudo informativos – de responsáveis desta associação-

rede passam a surgir identificados com o cunho institucional. 
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CAPÍTULO VI 

12. A construção social de uma rede para o DL: os contributos da animar  

12.1. Promoção da Europa Rural e movimentação portuguesa: os 

primórdios da rede  

Na sequência do segundo Programa Europeu de Luta Contra a Pobreza, desenvolvido 

pela Comissão Europeia (1986-1989), treze projectos incidentes no desenvolvimento 

rural quiseram continuar a partilhar as suas experiências e metodologias. Neste âmbito, 

foi criada em 1989 a Rede Europeia do Mundo Rural – TERN (Trans European Rural 

Network), ligando «projectos, iniciativas e associações que trabalham no terreno nos 

diferentes países da CE»335. Foram entidades que puderam acompanhar de perto a 

Campanha Europeia para o Mundo Rural, conduzida pelo Conselho da Europa desde 

1987. Por isso, a mesma vaga reformista que procurava contribuir para a 

(re)estruturação a longo prazo dos meios mais sensíveis aos efeitos negativos da 

construção do «grande mercado interno» dá origem, por um lado, ao PIC LEADER e 

por outro, naquilo que nos importa agora, à sui generis rede TERN, cuja primeira 

Assembleia Geral se realizou precisamente no mesmo ano (1991) em que tem início a 

implementação do LEADER. 

A importância em Portugal da TERN passa pela sua influência decisiva no 

surgimento da “rede animar”, como veremos adiante. No âmbito do objectivo central 

de promover o bem-estar dos habitantes das regiões rurais da Europa, a TERN 

almejava, a longo prazo: 

«prosseguir e promover activamente a evolução de políticas visando apoiar e 
encorajar o desenvolvimento à escala local, em particular nas zonas rurais 
desfavorecidas e marginalizadas da Europa;  

chamar a atenção sobre o problema e as possibilidades do desenvolvimento rural; 

desenvolver critérios e divulgar experiências positivas, assim como projectos-piloto 
inovadores, no quadro do desenvolvimento rural, e divulgar este tipo de 
informação; 

identificar e acordar ajudas a zonas, agências e redes que beneficiarão da 
experiência adquirida pela associação, e de promover as mudanças entre elas; 

prever um dispositivo de informações da Comissão Europeia destinadas a 
projectos locais, permitindo-lhes participar na formulação de medidas e de uma 
política apropriada ao nível local, regional e nacional; 

estudar e comunicar à Comissão Europeia e aos projectos locais as implicações das 
medidas e de uma política apropriada da CE, destinada a residentes pobres nas 
zonas rurais da Europa; 

encorajar a troca de informação entre as organizações não-governamentais no 
domínio da investigação e da prática, tendo em vista o melhoramento dos serviços; 

desenvolver a investigação e os estudos sobre a natureza, o conhecimento e as 
causas da pobreza rural e sensibilizar a opinião pública para este tipo de questões» 
. 
 

                                                
335 A REDE para o Desenvolvimento Local, nº 7 (1992), p. 38. A nossa informação sobre a Rede TERN 
provém do pequeno artigo desta revista (pp. 38-39), de autor não identificado, e de documentação interna 
da animar. 
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As prioridades da TERN em 1992 afirmavam-se em duas frentes. A primeira 

perspectivava «desenvolver uma rede rural forte», conseguindo: a) representantes nos 

12 países da CE, b) um sistema de comunicação entre os membros, incluindo a 

publicação de um boletim de ligação; c) disseminar informações sobre os programas ao 

nível europeu. A segunda apontava para fazer evoluir a «política da rede», a fim de: a) 

desenvolver um trabalho próximo dos seus “nós”, no intuito de «formular 

recomendações» e b) «estabelecer relações» com as instituições europeias e com outros 

grupos. 

Um dos membros do Conselho de Administração da TERN, professor da UTAD 

particularmente experiente em investigação sobre extensão e desenvolvimento agrícola 

e rural, conhecedor de muitos dos mais empreendedores actores do DLMR em 

Portugal, incumbiu-se de aqui promover uma «rede nacional de entidades ligadas ao 

desenvolvimento rural», que seria uma representação pertinente do meio rural 

português naquela organização europeia. Precisamente em 1992, dá-se o início de um 

processo que iria conduzir à criação do “projecto animar, o qual se veicula, desde 1993, 

pela Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local em Meio Rural – animar. 

Mais tarde (1997), a animar virá a designar-se apenas “Associação Portuguesa para o 

Desenvolvimento Local”, para “unir os nós” de uma rede de pessoas e IDL em qualquer 

território, na falta de uma entidade representante – e estimuladora – dos interesses 

generalizadamente alternativos em meio urbano. 

Antes de considerarmos certos elementos de uma “história da animar”, 

avançamos o seguinte trecho, transcrito de uma brochura de publicitação da 

associação-rede em 1998, por ser suficientemente esclarecedor quanto ao porquê e 

como (origens), e ainda à auto-representação da entidade: 

«Porque conhecíamos belas e verdadeiras histórias de esperança e combate contra 
a fatalidade do isolamento, exclusão, desemprego e emigração, protagonizadas por 
iniciativas locais e projectos (...) 

«Porque acreditamos que vale a pena e que é possível, com a participação dos 
cidadãos, construir um novo projecto de sociedade! (...) 

«A ideia de estabelecer laços entre instituições e indivíduos num 
organismo de carácter nacional nasce em 1992, num Encontro sobre 
Desenvolvimento Local realizado no Mezio – Montemuro. 

«Dessa reunião surgiu um grupo de 10 animadores – o “Grupo dos Dez” – 
autêntica “Comissão Instaladora da animar”, que foram a alma de um processo 
que duraria cerca de doze meses e congregou mais de uma dezena de entidades 
numa mão cheia de reuniões por todo o país, culminando num encontro final em 
17 de Setembro de 1993 na Messejana – Alentejo. Em Dezembro desse ano 
reunia-se em Coimbra a 1ª Assembleia Geral. 

«Desde início, a animar constituiu-se como uma rede de associações e 
pessoas de todo o país, implicadas no Desenvolvimento Local, muitas vezes em 
meios urbanos e até com uma participação activa na Cooperação Norte-Sul 
(...)» (realces nossos). 

 

Das expressões que deliberadamente destacámos, consideramos particular-

mente significativas, por um lado, aquelas que traduzem uma certa sobreposição em 
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relação à semântica do LEADER – «laços» e «rede» – embora a animar valorize os 

domínios do cívico (participação...) e do político (novo projecto de sociedade) e não 

tanto os do económico, a não ser, neste caso, quanto à economia social, como veremos 

adiante. Por outro lado, os realces revelam também uma amostra da dimensão 

geográfica dos propósitos de animação, de tal forma que o início do processo de 

motivação e envolvimento de actores apresenta um “carácter migratório” pelos “quatro 

cantos” do país continental, dando o tom que caracterizará a essência de actuação: 

captação de adesões e de atenção ao “movimento do DL” pela prática anti-centralizada 

dos encontros. 

Numa certa perspectiva, este modo de funcionamento baseia-se na necessidade 

– inerente à desejada prática de coerência ideológica com princípios de democracia 

inclusiva – de dar «vez e voz» a todos os membros da rede, não concentrando os custos 

dos contactos apenas em alguns. Sobrepõe-se a esta óptica a aplicação do «princípio da 

“rotatividade geográfica”», factor de desafio da «capacidade mobilizadora e 

organizativa de cada associação-anfitriã» (PORTELA, 1997:9) quanto a todo o tipo de 

reuniões, colóquios e outros eventos que vieram a ter lugar, tanto internos à animar 

como externos e de interesse para o DLMR.  

O próprio “Grupo dos Dez” já integrava pessoas do Norte, do Centro e do Sul do 

continente, sem deixar de fora os centros urbanos do Porto e Lisboa. De todos estes, 

apenas três se apresentavam a título individual, sendo os outros representantes de 

ADL, apenas uma das quais tinha a cargo a gestão de um PAL LEADER I. Mas a 

verdadeira Comissão Instaladora foi alargada a 18 entidades, sendo 7 individuais e 11 

colectivas: a maioria – sobretudo implicadas em trabalho para o desenvolvimento rural 

– provinha do Alentejo (5), seguindo-se o Norte e o Centro (4 cada) e o Algarve (2). As 

proveniências urbanas dizem respeito às cidades de Lisboa (2), Porto, Vila Real, 

Guimarães e Coimbra. 

As sucessivas reuniões da Comissão Instaladora permitiram trabalhar 

activamente na legalização, na discussão de futuras formas de financiamento, em 

contactos com o exterior, etc., de tal forma que... 

«o grupo amadureceu a ideia inicial. Com o contributo dos contactos alargados, 
reflectindo sobre os conteúdos a dar a uma Rede deste tipo, chegou-se à conclusão 
a partir de Dezembro de 92, que o projecto inicial tinha muito interesse mas devia 
ser encaminhado num sentido muito mais aberto e autónomo das Redes 
Europeias. Em suma, uma Rede Portuguesa capaz de congregar todos os actores de 
terreno no meio rural tinha sentido só por si, sendo a sua filiação superior a uma 
ou mais redes interessante e benéfica, mas de analisar posteriormente por órgãos 
sociais eleitos» (O Grupo/Comissão Instaladora: Messejana, 3-09-1993; o 
sublinhado é do original). 

 

Encontramos aqui o resultado da influência dos líderes das maiores ADL do Sul, 

fortemente implicados na construção da rede. Pela importância de explicação 

contextual da evolução posterior do projecto de uma “rede de animação”, passamos a 

ilustrar o percurso de dois deles, o primeiro dos quais terá sido o mais céptico quanto 
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aos resultados da dinamização seminal336. Queremos deixar bem explícito que não 

consideramos que estes líderes tenham sido os únicos agentes secundários de mudança, 

dentro das estruturas em que participaram. Outros tiveram papéis influentes e mesmo 

determinantes, em certos aspectos, na sequência de percursos de vida marcados por 

contingências, sensibilidades e interesses próprios, com alguma interacção com os 

indivíduos que privilegiamos aqui. Os casos de estudo do capítulo VII abordarão alguns 

deles. Neste ponto pretendemos apenas mostrar a forte influência de duas pessoas que, 

pela inerência à liderança reconhecida por outros agentes, tiveram uma função co-

(pro)motora essencial na dinâmica do DLMR que se pode afectar à animar. 

 

12.2. Dois casos pessoais, duas raízes ideológicas estruturantes da rede 

animar 

O primeiro caso ilustrativo refere-se a um indivíduo nascido no Baixo Alentejo. Com 

um passado de militância católica e estudantil na juventude, pôde frequentar o ensino 

pós-primário em Lisboa. Porém, uma “crise filosófica” na transição para a Universidade 

(1971) e a consciência das contradições que acentuavam as condições de desqualificação 

do seu conhecido Alentejo337 levaram-no a um corte radical: a militância estudantil 

passa a caracterizar-se (na frequência de Economia, no ISCTE) pela partilha de ideais 

de esquerda, culminando em 1974 com a adesão a um partido político sem 

representação parlamentar. Desde então, e em particular após o “PREC”, sucedem-se 

posições directivas (ou de coordenação) e outras influentes nas principais organizações 

de cooperativas de produção, com funções de representação (nacional e internacional), 

dinamização e apoio técnico-jurídico, bem como na formação. 

A aprendizagem resultante, em combinação com o proveito de viagens a 

diferentes países, com destaque para Itália, fez com que «se desfizessem os sonhos»... 

dos progressos (sociais) rápidos que ele e muitos outros julgavam possível. Foi bastante 

influenciado pelas teses do Eurocomunismo de Enrico Berlinger, que passava pelo 

projecto de «ganhar a economia e a sociedade» pela acção ascendente de associações, 

sindicatos, cooperativas e autarquias, num processo lento. A partir daí, consciente das 

profundas carências da formação para o desenvolvimento cooperativo, actuou como 

formador / monitor desde 1979338, enquanto já pertencia ao Conselho Coordenador do 

INSCOOP. Foi neste período de pré-adesão à CEE que tomou consciência da relação 

entre formação, emprego e desenvolvimento regional, implicando perspectivar o longo 

prazo.  

                                                
336 Receoso da eventual manipulação / desvirtuamento de um processo idealmente ascendente por parte 
de académicos, potenciais factores de elitização, contra a descentralização das dinâmicas. 
337 Entre outros casos, embora o Alentejo tenha significado “conhecimento de causa”, por implicações 
familiares. 
338 Iniciando com um curso do PNUD/OIT de Agentes de Desenvolvimento Cooperativo, depois (1983 e 
1984) com cursos do COOPEMPREGO (IEFP – INSCOOP), e ainda outros posteriores, alguns dos quais 
serão focados adiante, pela sua pertinência. 
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Neste contexto, a adesão à CEE permitiu-lhe participar (como coordenador e/ou 

como monitor) nos cursos pioneiros em Portugal de Agentes de Desenvolvimento 

Local, dirigidos a pessoas que já exerciam uma actividade (ex: em associações e 

cooperativas). O primeiro realizou-se em 1986, no âmbito da FECOOPSERV339, co-

financiado pelo FSE e nele participou como formando um dos mais persistentes 

dinamizadores da animar. Ao mesmo tempo coordenou as relações da FECOOPSERV e 

da FINCOOP340 com a rede europeia ELISE (1986-88), o que lhe permitiu informação 

privilegiada sobre a dinâmica das ILE. O segundo curso deste tipo, promovido pelo IED 

e financiado pelo IEFP, realizou-se em 1987, o mesmo ano em que tiveram início os 

cursos mais longos e exigentes no âmbito do Programa JADE (ver ponto 7.5). 

Entretanto, desde 1985 condições de âmbito familiar propiciam uma atenção 

crescente à terra-natal, a que se junta o casamento em 1987 e a decisão de lá se fixar e 

investir em termos sociais, na sequência determinante de um «sonho da mulher» no 

sentido de responder à situação dos desempregados da aldeia. Com referências 

distantes em múltiplas experiências emancipatórias, bem como em algumas mais 

próximas – no tempo e no espaço, casos mais relevantes do Projecto RADIAL (Serra do 

Caldeirão) e da experiência autárquica de Castelo de Vide – promove a Sociedade de 

Desenvolvimento da Messejana (1988), num caminho que levará à Esdime341, no ano 

seguinte, mas também à Associação Terras Dentro342, em 1991. Este caminho passou 

pelo “Projecto de Formação para o Desenvolvimento Sócio-Comunitário em Micro-

Regiões”, envolvendo uma centena de pessoas (1988-90 – FECOOPSERV), em grande 

parte desempregados que foram estimulados para o auto-emprego em projectos 

empresariais, para o que contribuiu depois o Programa ILE (Cf. PEDROSO, 1994, 

1998). 

Como a acção da Esdime dependeu fortemente da sua liderança para conquistar 

a confiança local num meio enquistado pela apatia e desconfiança, o acompanhamento 

personalizado de várias dinâmicas – ainda frágeis – implicou uma dedicação e esforço 

financeiro que fez dispensar a atraente candidatura ao LEADER. Não dispondo ainda 

de suficientes recursos humanos qualificados, recorrer logo a este programa «seria 

queimar etapas», desviando energias investidas em processos morosos. Havendo 

independência em relação ao poder autárquico, considerou que foi a rápida aposta da 

Terras Dentro no LEADER, com uma gestão pouco esclarecida e precocemente 

emancipada do apoio da Esdime, «que a atirou para a situação difícil»... 

                                                
339 Federação das Cooperativas de Serviços, onde trabalhou como responsável pela coordenação e 
acompanhamento do Programa de Formação de Agentes de Desenvolvimento Local.  
340 Federação das Cooperativas de Produção Industrial, de que foi participante activo na fundação, 
Adjunto da Direcção e Coordenador. 
341 Tratou-se de um acrónimo que significava Empresa Social para o Desenvolvimento Integrado da 
Messejana, cooperativa de utentes e serviços constituída por 16 pessoas, 1/3 delas desempregadas, mas 
reunindo cerca de 180 sócios, sobretudo locais, em 1990. Porém, tendo objectivos de DL, que extravasam a 
mera incidência numa localidade, Esdime rapidamente passou a significar Empresa da Messejana para o 
Desenvolvimento Integrado e, já nos anos 1990, Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo 
Sudoeste. 
342 Em Alcáçovas, Viana do Alentejo, que será liderada, numa primeira fase, por um membro constituinte 
da Esdime e apoiada pelo actor em foco e pela autarquia, entre outras entidades. 
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O diferente percurso de um segundo actor associa-se a uma capacidade de 

influência bastante mais privilegiada que a do primeiro. Ganhou consciência social 

crítica no seio do associativismo estudantil no Liceu e na Faculdade, sempre em Lisboa, 

e terminou a sua licenciatura em Direito em 1963. Sentindo sempre o clima opressivo 

de restrição de liberdades fundamentais, não dispensou a leitura de «obras proibidas», 

por razões de «silencioso protesto» e não por qualquer adesão a «vínculos partidários e 

doutrinários». Como dispôs de condições para sair do país, teve o seu primeiro «auto-

exílio» em França, onde efectuou estudos de Economia da Educação no âmbito da 

OCDE. Foi aqui que ganhou particular interesse pela Educação de Adultos, em função 

de uma politização que lhe fazia ver a «educação escolar como instrumento dos regimes 

para a funcionalização das pessoas». 

Depois de viver em Paris, efectuou uma pós-graduação em Educação de Adultos, 

em Inglaterra (Manchester), na sequência da qual leccionou na Open University, no 

mesmo domínio. Com a queda da ditadura em Portugal, regressa a Lisboa, onde exerce 

cargos em governos provisórios (Direcção-Geral de Educação Permanente), procurando 

fazer articular a colaboração mútua Estado / associações, na perspectiva da Educação 

Popular. O modelo jurídico adoptado para este fim foi precursor do das IPSS. No 

entanto, sentiu sempre o trabalho dificultado, na medida em que a forte presença 

ideológica conotada com a esquerda partidária de presença governamental impunha 

modelos pedagógicos (baseados na centralização, burocratização e massificação) 

opostos aos da animação sócio-educativa, de molde construtivista e participativo (cf. 

Santos SILVA, 1990). 

Dispensando colaborar com o Ministério da Educação em 1976, integrou desde 

então e até 1983 a delegação de Portugal na UNESCO (chefiada por Maria de Lurdes 

Pintassilgo), como Conselheiro para a Educação, período em que também leccionou na 

Universidade de Paris XI na área da educação e formação de adultos. Com a demissão 

de M. L. Pintassilgo do cargo português na UNESCO, acompanha-a e volta a Portugal, 

onde é convidado pelo então reitor da Universidade do Algarve (que fora também reitor 

da Universidade do Minho em 1975-76) para lá trabalhar. Nessa altura, o apoio sueco a 

uma «terceira via» e ao «movimento dos não-alinhados», que já tinha implicado 

colaborações em Portugal na área da educação de adultos (ex: GUSMÃO e MARQUES, 

1978) foi aproveitado pela individualidade em foco para uma missão na Suécia e 

posterior aprofundamento da cooperação deste país com Portugal – incluindo a UALg 

– aspecto justaposto ao interesse sueco no apoio aos PALOP. 

Foi neste contexto que surgiu uma complexa movimentação institucional em 

torno da implementação do PIDR-NE, em inícios de 1984, que o levou a lançar em 1985 

o Projecto RADIAL – Rede de Apoio ao Desenvolvimento Integrado do Algarve343 – 

como «intervenção alternativa» e em parceria no interior algarvio, precursora da acção 

da Associação IN LOCO, criada em 1988. Nos dois casos, o DL foi colocado numa 

perspectiva de combinação de educação (pró)activa (emancipadora) com economia 

                                                
343 Projecto financiado pela Fundação Bernard Van Leer (Haia), que apoia internacionalmente projectos 
de apoio ao desenvolvimento infantil. 
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plural, «no terreno», ou seja, um processo de investigação-acção compatibilizando 

tradição e inovação para conseguir simultaneamente: aquisição de auto-

estima/confiança, consciência das «necessidades reais», motivação para investir no 

local e reter recursos, competências críticas e capacidade de participação no 

ordenamento territorial. 

Não nos importa agora ir além destas ideias elementares, uma vez que o 

percurso e as intervenções do RADIAL e da IN LOCO foram já bastante estudados (cf. 

por ex. NEVES, 1995; M. R. MORENO, 1996). Consideramos sobretudo relevante 

mencionar aqui a acção decisiva que a sua esposa veio a ter em ambos os casos, numa 

liderança firme mas partilhada do processo de intervenção da sociedade civil na 

valorização do interior algarvio. No seio de uma equipa sensibilizada para o “DL em 

formação permanente e participada”, ela dedicou-se inteiramente a este, no Algarve e 

não só, depois de ter prescindido do trabalho académico que efectuava como assistente 

(domínio da educação de adultos) na Universidade do Minho. 

Outro aspecto capital e revelador da influência que o actor abordado imprimiu 

na trilogia associativismo / educação / desenvolvimento, tanto no Algarve como no 

resto do país, dando um sentido essencial ao “projecto animar”, foi a insistência na 

aplicação do conceito de REDE344, presente no significado da sigla “RADIAL” e nas 

principais publicações periódicas surgidas desde o início deste projecto (Cadernos “A 

Rede” e, desde 1990, A REDE para o Desenvolvimento Local). Estas publicações 

puderam traduzir o acompanhamento que fazia aos programas europeus que podiam 

apoiar o DLMR. Por isso, tal como refere M. R. MORENO (1996): 

«(...) em 1988 a IN LOCO participa na rede de ILE da OCDE e coloca o seu 
território de intervenção como “área associada” do Programa LEDA. No ano 
seguinte torna-se correspondente nacional do Programa ERGO345, que funcionará 
até 1991, no âmbito do qual a IN LOCO realiza estudos de caso de projectos 
nacionais. Ao mesmo tempo, esta associação tira proveito de outras acções da 
CCE/DG-V: redes ELISE (informação sobre as ILE) e IRIS (programas de 
formação para mulheres), bem como dos programas SPEC (apoio à criação de 
emprego), de “Visitas e de Intercâmbio entre Agentes de Desenvolvimento Local” e 
de “Iniciativas Locais de Emprego das Mulheres”. Sob o patrocínio das DG-V, DG-
X, DG-XI e/ou DG-XIII da CCE, a IN LOCO realiza em 1990 e 1991 várias acções de 
interesse comunitário (CE), permitindo troca de experiências, difusão (interna e 
externa) de informação estruturante para o desenvolvimento rural/local e 
simultânea promoção internacional da Serra do Algarve (...)» (idem: 159) 
 

Nestas condições, o PAL da IN LOCO para a implementação do LEADER I na 

Serra do Caldeirão já beneficiou de um privilegiado “capital metodológico e relacional”, 

com consequências sociais, económicas e territoriais (cf. idem) que serviram para 

                                                
344 Vulgarizado em certas instâncias comunitárias, desde inícios dos anos 1980, como no Conselho da 
Europa. Aliás, este incluía, no âmbito da acção do Conselho da Cooperação Cultural, a Rede Europeia de 
Projectos em Interacção na Educação de Adultos. 
345 Programa da CCE/DG-V para complemento e reforço (informativo e logístico) das acções do FSE. 
Embora incidindo sobretudo em programas para os "desempregados de longa duração", também 
inventaria, analisa e (eventualmente) avalia outros relacionados com a promoção do emprego. Recorre a 
diversos parceiros para obtenção de informação (programas comunitários e redes) e difunde-a para 
promover soluções. 
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reforçar o poder persuasor do actor junto de parceiros do poder político e da sociedade 

civil. As suas relações privilegiadas com outros actores de universidades, associações e 

organismos públicos permitiram considerável influência no desenvolvimento da “rede 

animar” e no surgimento do fenómeno MANIFesta, como veremos adiante. 

Mesmo sem o recurso ilustrativo a outros exemplos, o nosso conhecimento 

permite-nos afirmar que as grandes referências dos primeiros membros dinamizadores 

do movimento emanam directamente das principais vias de pensamento e acção para a 

valorização humana que enformam a ideologia do DL, como movimento alternativo. 

Abrangemos desde as influências do catolicismo progressista (sobretudo no Norte) até 

às socialistas / anarquistas e ecologistas (bem patente no Sul), com particular 

expressão em percursos profissionais (em parte fora do país) relacionados com 

educação de adultos, extensão rural e economia social, incluindo (de forma destacada) 

o cooperativismo. Mas algo comum ao Norte e ao Sul, e transversal às diferentes 

orientações ideológicas, é uma certa formação humanista e idealista das pessoas, 

configurando-as para a aversão a todo o tipo de clivagens que fazem permanecer 

desigualdades quanto a direitos e deveres fundamentais e a oportunidades de 

valorização. 

Em termos de expansão da “rede animar”, pessoas com um quadro matricial de 

valores e convicções de forte conteúdo crítico face à permanência de condições de 

iniquidade social, económica e territorial encontraram eco, em combinações 

diferenciadas, em diversos actores de todo o país. Estes, aderentes a uma causa sentida 

como «de emancipação», por sua vez foram factores de adesão dos novos membros, 

cada vez menos ligados à específica valorização do meio rural. Se muitos destes 

membros já faziam parte de certas organizações, de base local ou não, a informação 

veiculada pela animar propiciou ou reforçou certos contactos e adesões a outras 

entidades da sociedade civil com perspectivas de actuação convergentes na defesa de 

ideais / projectos de “alternativa social”. 
 

12.3. O crescimento da rede animar 

Na primeira fase da existência da animar, em que o principal rosto da liderança foi um 
docente da UTAD346, a animar passou do “Grupo dos Dez” para cerca de quarenta 
associados ainda em 1993 – como consequência de múltiplos contactos – subindo para 
85 no ano seguinte e mais de uma centena até 1996, embora nem todos viessem a 
permanecer para além do primeiro ciclo de crescimento (Fig. 29), o do maior 
entusiasmo (1993-95). Depois disso, as adesões parecem traduzir decisões mais 
ponderadas (maior consciência das finalidades da animar e da limitada capacidade 

                                                
346 Foi o primeiro mobilizador das acções que viriam a dar origem à animar e presidente da direcção na 
“primeira fase” alargada que aqui consideramos, estendida até 1997. A combinação do seu estatuto e papel 
pôde ser vista simultaneamente (por alguns actores) como factor de potencial distensão inter-associativa 
(ultrapassagem de eventuais rivalidades) numa fase de consolidação e causador da originalidade positiva 
de ter uma “rede associativa” com membros individuais (contributos acrescidos e mais diversos). 
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desta em representar os interesses?), já que praticamente não se formalizam 
desistências. Estas terão sido sobretudo de indivíduos, o que contribui fortemente para 
explicar o facto curioso de se registarem hoje menos pioneiros individuais do que 
colectivos (entidades aderentes em 1993). 

Consideramos a existência de três ciclos, na correspondência directa dos três 
períodos definidos por “ondas” de relativo crescimento e declínio, em função do ritmo 
interanual de adesões (Figuras 29 e 30). Estes ciclos explicam-se, de forma global, pelos 
momentos de maior captação de atenção da sociedade civil, associados à realização de 
cada Feira e Assembleia do Desenvolvimento Local – MANIFesta (eventos de 1994, 
1996, 1998 e 2001, que abordaremos adiante) – e a cada mudança de elenco directivo 
(1997 e 2000), factor de redefinição de estratégias, de recomposição de expectativas e 
de mobilização de novos membros por parte das equipas renovadas. 

 

De ora em diante, contaremos apenas com os associados que ainda hoje são 

membros da animar contribuindo voluntariamente, em regra, com o pagamento de 

quotas e/ou com trabalho (voluntário...).  

Em termos de repartição espacial (Fig. 30) verificamos que os aderentes 

individuais no primeiro ciclo provêm principalmente de quatro “núcleos fornecedores” 

de 5 ou 6 pessoas: Vila Real, Porto, Covilhã e Lisboa, seguindo-se menores 

contribuições (2 pessoas) de Bragança, Braga, Coimbra e Évora. Tratam-se 

principalmente de docentes e investigadores universitários, mas também alguns 

membros de IDL ou de serviços descentralizados (autarquias) ou desconcentrados do 

Estado. Porém, o contributo dos não universitários é predominantemente mais 

disperso, sendo algumas adesões individuais uma mera compensação da 

impossibilidade em conseguir o estatuto de associado colectivo das entidades onde 
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pessoas particularmente motivadas e comprometidas com o DL têm o seu posto de 

trabalho347. Noutros casos, a animar recebe de certas IDL contributos duplos ou 

múltiplos, quando à quota de entidade colectiva (mais elevada) se acrescenta a de pelo 

menos um indivíduo dessa entidade. 

Ainda no primeiro período, dos 28 associados colectivos, 7 eram ADL gestoras 

de um PAL LEADER I (1/3 do que este PIC representou em Portugal), 10 

correspondiam a outras IDL/ADL com actuação em meio rural e os restantes 

distribuiam-se por IDL diversas de incidência rural e/ou urbana, incluindo ALD e 

grupos locais de animação ou solidariedade social, mas também ONGD, movimentos 

sociais e outras instituições para apoios sociais / profissionais específicos (ex: 

artesanato) sem incidência territorial bem definida. 

No que respeita aos grupos LEADER aderentes, os próprios princípios do seu 

principal PIC de referência constituíam uma motivação adicional para a cooperação em 

rede. De facto, a «ligação entre acções de desenvolvimento da economia rural» não 

podia deixar de sugerir, para a sua própria durabilidade em Portugal, a construção de 

uma rede de participação cívica348, num ideal / projecto socialmente abrangente de 

alternativa a uma cultura urbano-centrada e restritiva, tendencialmente reprodutora de 

relações de dominação / submissão e de apropriação / exclusão. Isto não significa que 

todos os não-aderentes à animar representassem os meros gestores de projectos, 

aqueles que funcionalizaram o programa para o cumprimento de objectivos já afectados 

a interesses de implantação tradicional e/ou de lógica dominante, ainda que “sob a capa 

de DL”. No entanto, a falta de adesão à única conhecida dinâmica inter/trans-

associativa para a representação do DLMR – no sentido da defesa de mais perspectivas 

de inovação social em meios desfavorecidos – leva pelo menos ao legítimo entendimen-

to de que existiriam limitações ou barreiras em certas “ADL” para explicar a dispensa 

de colaboração na acção promotora e reivindicativa: visão da rede como desnecessária, 

supérflua ou pouco credível, não merecedora do investimento numa quota?  

Nos segundo e terceiro períodos / ciclos, que se estendem, respectivamente, até 

1998 e até 2001 (fim do período analisado), é patente um reforço continuado do peso 

das entidades colectivas, que aderem com menores flutuações que os indivíduos. Estes, 

todavia, reforçam o padrão de proveniências já indicado para o primeiro ciclo de 

adesões, ao passo que os associados colectivos traduzem a “essência do DL”, mostrando 

a extensão territorial de uma rede cujos nós são iniciativas com acção directa (no local / 

micro-região) na promoção social, económica e/ou territorial. Observa-se, assim, que 

enquanto até 1995 existiam 11 das NUTE III sem qualquer associado colectivo, 

registam-se apenas 6 nas fases seguintes: Minho-Lima, Douro, Entre Douro e Vouga, 

Pinhal Litoral e Pinhal Interior Sul e Península de Setúbal (Fig. 30).  

                                                
347 No seu artº 4º, o Regulamento Interno da animar, complementar dos Estatutos, exclui a possibilidade 
de adesão de entidades de direito público. Mesmo entre entidades “admissíveis”, muitas não mostram 
disponibilidade para contribuir com quotas, por razões diversas. 
348 Com este argumento, associados da animar encontraram nas verbas do LEADER a possibilidade 
informal de financiar encontros diversos (custeando deslocações e não só), antes bastante dificultados por 
carência de recursos. 



 229  

 



 230  

Este padrão de distribuição geográfica das ADL / IDL da animar não se afasta 

substancialmente daquele que foi obtido por BASTOS et al. (1998), embora este estudo 

faça sobressair melhor (Fig. 31) uma maior densidade associativa na Região Centro 

(excepto nos Pinhais) e entre Douro e Minho. No entanto, como nem todas as IDL 

referenciadas nesta obra se representaram em cartografia, mas sim apenas aquelas que 

disponibilizaram informação, para uma comparação mais sistemática, ainda que 

bastante agregada, acrescentámos algumas das outras (as que reconhecemos como 

IDL), agrupando-as por NUTE II, no sentido de obter uma referência geral da 

representatividade da animar em Portugal Continental (Quadro 44).  

Ressalta então neste quadro que apenas em Lisboa e Vale do Tejo e no Alentejo 

as IDL da animar tomam um maior peso relativo no conjunto do Continente. O 

primeiro caso deve-se sobretudo à contribuição de IDL urbanas de Lisboa, enquanto o 

segundo – o mais notável – reflecte o efeito combinado de duas realidades conexas: 1) o 

maior peso relativo de entidades do Terceiro Sector, de maior dimensão, “politizadas” 

(não no sentido da filiação partidária), independentes em relação ao Estado (central e 

 

Fig. 31 – Distribuição das IDL de 
Portugal Continental em 1998 

 (adaptado de BASTOS et al., 1998) 
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local) e que têm propensão e disponibilidade de recursos para a adesão a organizações 

cívicas com capacidade de lóbi; 2) a considerável mobilização associativa para o 

desenvolvimento, em torno das associações pioneiras da animar e não só, com raízes 

em dinâmicas sociais cooperativas, de oposição tradicional aos grandes domínios 

fundiários e à sua representação de classe no poder central, mas depois com uma 

renovada reacção crítica à gerada “cultura de dependência”, em função do 

assistencialismo ligado ao proteccionismo do sector agrícola e à lógica de actuação 

autárquica prevalecente. Recorrendo a perspectivas suas e de outros autores, 

CANDEIAS (2002) vê nesta realidade uma certa originalidade do Alentejo. 
 

Quadro 44 – Repartição regional comparativa dos associados  
colectivos da animar (2001) e das IDL estimadas em 1998 

Associados colecti- 
vos da animar (a) IDL em 1998 (b) 

 Nº % Nº % 
Norte 14 20,6 68 27,5 
Centro 18 26,5 77 31,2 
Lisboa e V. Tejo 15 22,1 46 18,6 
Alentejo 19 27,9 40 16,2 
Algarve 2 2,9 16 6,5 
TOTAL 68 100,0 247 100,0 

(a) em 2001;  (b) Compilação baseada em BASTOS et al. (1998) 
 

Como já sugerimos atrás, estes membros do Sul (as maiores ADL do Alentejo e 

Algarve) – através dos seus dirigentes – tiveram particular relevância em todo o 

processo de desenvolvimento da rede animar349. Mas, para além do papel destes e dos 

membros individuais, devemos incluir ainda algumas ADL mais pequenas do Centro e 

Norte que se conseguiram manter independentes de “protectorados municipais”. 

Progressivamente, outros associados tiveram um papel não desprezável na afectação 

adicional de um motivado voluntariado humano, aumentando a diversidade de 

formações e competências, sendo inclusivamente uma espécie de “bolsa de recursos” 

para diferentes formas e oportunidades de representação do DLMR. 

 

12.4. Um discurso mobilizador e uma presença social: vários contributos, 

múltiplas mensagens  

Na sua contribuição simultaneamente sintética e fornecedora de pormenores essenciais 

PORTELA (1997a) já demonstra que, desde o início, a animar veio a exercer pressão 

sistemática sobre os poderes instalados para o reconhecimento do valor das IDL e do 

«movimento do DL». Não nos deteremos em aspectos que poderiam surgir como 

redundantes, pelo que, no intuito de colher os principais elementos reveladores da 

                                                
349 Não é por acaso que a sede da animar sempre permaneceu na Messejana, concelho de Aljustrel (onde 
funciona a Direcção da Esdime), embora estatutariamente possa ser transferida para outro local, por 
deliberação da Assembleia Geral. 
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afirmação ideológica e das problemáticas em torno do Movimento do DL em Portugal, 

tal como protagonizado pela animar, recorreremos essencialmente, para efeitos 

ilustrativos, aos conteúdos do Boletim Vez e Voz e à dimensão Assembleia das quatro 

edições da MANIFesta.  

Não abordaremos aqui outras realizações da animar que têm dado visibilidade 

social ao “movimento do DL”350. Ainda assim, não podemos deixar de fazer referência à 

realização de vários Encontros e Colóquios onde se debateram temas com forte 

implicação na relativa força / fraqueza do DL e do DRUR. Para além daqueles inerentes 

a cada MANIFesta, salientamos os que fizeram o contacto entre especialistas e públicos 

académicos / associativos em torno de questões ligadas aos PDR e aos respectivos QCA 

(1994-99 e 2000-2006), bem como aos PIC LEADER. A problemática da 

Regionalização raramente esteve ausente, dada a sua potencial correlação com a 

descentralização que se associa, por inerência, ao DL. Se alguns destes eventos deram 

lugar à edição de publicações mais formais (LOPES, 1994; animar, 1994; PORTELA 

(org.) e CARRINHO, 1996; BRÁS, 1999), outros apenas permitiram distribuições 

policopiadas. 

Entre as referências de relevo, não poderemos esquecer ainda a publicação de 

estudos importantes no âmbito do DRUR (ROCHA, 1996; FORESTIS, 1996; FRAGATA, 

1996; CONDADO e FRAGATA, 1996) ou do financiamento de IDL (WEMANS, 1999), 

bem como do Guia das Iniciativas de Desenvolvimento Local (cf. AMARO et al.,1995; 

BASTOS et al., 1998), de prevista continuação, e das publicações em jornal (em 

separatas) do projecto “Jovens, Educação em Meio Rural” (parceria animar/ICE, no 

âmbito do PIC LEADER II). Acrescentamos ainda co-edições, de que destacamos um 

vídeo ilustrativo da problemática cultural do desenvolvimento (ISEC, 1995), a mesma 

realidade analisada desde 1991 por NORBERG-HODGE (1996). Mas estas publicações 

também escondem diverso material policopiado com bastante interesse (ex: BRÁS et 

al., 1999; CASTELA et al., 2000).  

 

12.4.1. Vez e Voz: um pequeno espaço para a valorização da cidadania 

activa 

O Vez e Voz começou por ser uma pequena folha mensal (em 1993) e é hoje um boletim 

trimestral, desde o início concebido para dar a palavra, ou seja, dar a Vez e a Voz a 

todos os que, trabalhando na sociedade civil para a causa social em situações de 

desfavorecimento, queiram ter expressão pública. Logo no primeiro número (Julho de 

1993, antes da constituição formal da animar), surgia na primeira página, de capa, 

uma citação de BARRETO (1992:24), que transcrevemos, a propósito de um contexto 

sócio-político então criticado: 

                                                
350 Inclusivamente, não cabe aqui, para o mesmo efeito, o considerável contributo de realizações 
(colóquios, publicações) das ADL mais dinâmicas da rede e de outras, algumas das quais tiveram a 
possibilidade de efectuar alguma sobreposição com o espaço de influência da animar, na medida em que 
obtinham alcances / impactes exteriores à região de actuação, embora sobretudo junto de elites.  
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«Mais do que autoritarismo do Governo, os silêncios do Estado são a passividade 
das Universidades, a subserviência das organizações sociais, a cerimoniosa 
seriedade dos jornais e a dependência reverencial das empresas. Mais do que 
insegurança do Governo e da Administração, os silêncios do regime são a 
domesticação do Parlamento, a neutralidade do Presidente da República, a 
cumplicidade das autarquias e o silêncio de tantos que se refugiam numa curiosa 
noção de independência, como se esta fosse sinónimo de abstenção. Mais do que 
despotismo do Governo, o silêncio do regime é conformismo». 
 

Neste mesmo número e nos seguintes do Vez e Voz, os conteúdos revelam a 

persistência de uma “mensagem agitadora”, embora proveniente das diferentes 

perspectivas que as distintas colaborações permitiram. Aliás, o tom desafiador veio a 

ser a característica essencial de toda a dimensão comunicativa da animar, não apenas 

do instrumento Vez e Voz. No entanto, como a provocação encerra muitas dimensões e 

nunca foi a única vertente do boletim, fizemos um breve mas atento agrupamento das 

mensagens / conteúdos em grandes tipos (categorias não exclusivas): 

A. Afirmação dos valores e/ou práticas do DL.  

B. Mensagens de mobilização  

C. Tomadas de posição crítica face a determinadas políticas públicas 

D. Apresentação de pequenos retratos de ADL ou ALD 

E. Pequenas histórias com moral, recortes de literatura, de estudos científicos ou 
mesmo de artigos pertinentes de jornais / revistas351 

F. Notícias diversas a propósito de DL ou de DRUR 
 

Encontramos em todas estas categorias assuntos de mobilização da atenção 

pública e das Organizações Cívicas e Solidárias (OCS)352. A, B e C têm várias vezes 

conteúdos avaliadores, sobretudo no Editorial (“Contradições”, nos primeiros números 

e “Ponto de Voz”, desde 1995). As afirmações críticas são muitas vezes 

simultaneamente propositivas (sugestões e/ou reivindicações), havendo contudo alguns 

aspectos exclusivos do crítico e do propositivo. Entre os principais domínios das três 

primeiras categorias, salientamos: 

a) a descentralização / regionalização (perspectivada mas em falta); 

b) aprofundamento da democracia, educação, género, justiça, equidade e lei;  

c) envolvimento da sociedade civil, subsidiariedade, exercícios de cidadania, 
participação, voluntariado... 

 

No que respeita à categoria E, ela desdobra-se em múltiplos conteúdos que 

focam aspectos dos domínios a, b e c das primeiras categorias e de questões ligadas 

                                                
351 Incluem-se frases de decisores políticos e textos (polémicos / com conteúdo ético) de origem popular ou 
de conhecidos pensadores / artistas. 
352 Expressão de utilização preferencial adoptada desde 2000, tendo em atenção a apropriação 
indiscriminada da designação ADL, tanto por parte das organizações que visavam objectivos de DL 
(sustentável, democrático, solidário...) como daquelas que surgiram apenas em função da disponibilidade 
de fundos para gerir projectos, muitas vezes fortemente controlados pelos interesses autárquicos. 
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também a: i) ciência, investigação e desenvolvimento; ii) ecologia, saúde, ambiente e 

desenvolvimento: 

a) medidas de política pública previstas ou implementadas;  

b) programas e projectos desencadeados e em curso; 

c) contactos directos com órgãos / representantes do Poder Central; 

d) encontros, colóquios, conferências, seminários e afins (tanto anúncios como 
contactos e pequenos artigos de síntese, tópicos e/ou conclusões); 

e) informação bibliográfica e de estudos, tanto nacionais como estrangeiros, 
sobretudo europeus; 

f) exemplos pertinentes (de sucesso) de IDL de Portugal e de outros países, da 
Europa e da América; 

g)  solicitação de apoio voluntário em geral (ex: quotas dos associados e 
contributos em espécie) e o convite à colaboração de universitários; 

h) constituição de entidades associativas; 

i)  associados admitidos na animar; 

j)  legislação pertinente. 
 

A partir de 1997, à medida que se introduz maior variedade de assuntos – fruto 

de maior participação – ganham também peso os domínios b) e c) de A, B e C do Vez e 

Voz, em detrimento de alguns elementos da categoria E, principalmente. Nestes, foi 

interessante constatar a particular importância dada às problemáticas do Tempo e da 

Mulher (género), em interligação com questões de justiça e ética. Estas duas últimas 

permaneceram nitidamente, embora em moldes diferentes, desde 1997, num discurso 

mais “noticioso” do DL e menos “artístico”, num esforço animador menos culturalista e 

mais denotativo. 

A reorientação indicada prende-se, por um lado, com a maior captação de 

contributos informativos, na medida de uma dedicação mais baseada em 

representantes associativos (defensores dos respectivos interesses) crescentemente 

conscientes de que não basta «pensar no global, agir no local», mas também “pensar e 

agir glocalmente”. Por outro lado, acusa já um certo ganho de visibilidade da animar 

no seio da sociedade civil e face à “classe política”, com repercussão em diferentes 

formas de retroacção comunicacional.  

Esta situação relaciona-se com o facto de mais representantes da associação-

rede (da direcção e não só) terem passado a participar activamente como oradores em 

numerosos encontros, conferências e afins em todo o país e até no exterior353. A animar 

foi também organizadora de alguns destes eventos, tendo um deles particular 

relevância (realizado em parceria com o IEFP, o INSCOOP e o INATEL), por se ter 

inserido no interesse contextual da Presidência Portuguesa da União Europeia (2000): 

                                                
353 Mormente, neste último caso, em função de uma oportunidade de representar a associação por ocasião 
da participação num evento independente mas de interesse correlativo com os da animar. 
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Seminário Europeu “Desenvolvimento Local, Cidadania e Economia Social” (cf. IEFP, 

2001). 

Inclusivamente – e só a título de exemplo – os números mais recentes do 

boletim revelam que: a) a animar já teve vez e voz nos hemiciclos do Parlamento 

Europeu e da Assembleia da República, em Novembro e Dezembro de 2000, a 

propósito das estratégias territoriais a favor do emprego e do Dia Mundial do 

Voluntariado (MELO, 2001); b) a animar colaborou também, em parceria com outras 

OCS, em vários desafios directos ao poder político, como o «Encontro Participação e 

Cidadania» na Assembleia da República e a «Interpelação cívica ao novo poder 

político»; c) a rede tem promovido encontros nacionais (ex: de ADL) e estudos / 

apreciações avaliadoras (ex: da PAC, do LEADER+), dando lugar a pareceres que se 

somam aos formulados no Conselho Económico e Social354, de que faz parte, e à 

tomada de posições reivindicativas dirigidos ao poder político e à comunicação social 

(cf. Vez e Voz nrs. 75 e 76, por ex.). 

 

12.4.2. Santarém, Penamacor e Tondela: as primeiras manifestações de 

viva voz e palavra escrita 

A MANIFesta tratou-se, desde 1994, de um processo-evento de organização bienal, ao 

nível nacional, designada em subtítulo como “Feira e Assembleia do Desenvolvimento 

Local”. Partiu de uma ideia de «um ou dois» universitários envolvidos no “projecto 

animar” (um da UALg e outro do ISCTE), no decorrer de um Seminário sobre educação 

de adultos em 1993. Pensou-se então num evento que permitisse juntar regularmente 

«tantas daquelas pessoas e projectos», implicando valiosas e consequentes trocas de 

saberes. A ideia foi imediatamente alargada a mais dois (com maior consequência num 

da UTAD), o que teve como resultado o acesso a um apoio do IEFP para reuniões que 

envolveram «depois mais 30» (cf. animar, 1994). O apoio da C.M. de Santarém foi 

também importante. 

Inspiração de uma “militante” do DL, colaboradora da Esdime, o nome 

MANIFesta foi escolhido para sugerir a ideia de “manifestação em festa”, após 

desvinculação do propósito inicial de designar o acontecimento por “Estados Gerais do 

Desenvolvimento Local em Portugal” (com referências históricas e experiência 

semelhante em França), uma vez que “Estados Gerais” foi entretanto apropriado por 

uma outra realização de iniciativa partidária. A opção final de “segunda escolha” foi 

considerada feliz, pois a designação preterida teria sugerido publicamente a essência da 

Assembleia, escondendo semanticamente a dimensão “Mostra” ou Feira. 

Cada MANIFesta tem então consistido simultaneamente numa mostra das 

existentes e possíveis contribuições do país para o DL (iniciativas e saberes), fórum de 

discussão do DL e base para o fortalecimento de uma dinâmica de «desenvolvimento 

solidário e alternativo em rede». Como processo principalmente construído de “energia 

                                                
354 Contributos para o PNDES, para o PDR 2000-2006 e para as GOP, em particular. 
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cívica”, argumenta-se que o inerente esforço humano voluntário se associa ao reforço 

da auto-estima, da identidade e da consciência social dos actores de DL. Isto 

compreende-se ao ter em consideração que a sua realização potencia uma certa força 

reivindicativa através da aquisição de visibilidade, tanto em contactos interpessoais 

como por meio de espaço na comunicação social, o qual tem efeito interactivo com o 

peso afectivo em membros da classe política355 e na opinião pública. 

Logo no processo de organização da primeira MANIFesta, realizada em 1994 no 

espaço da Feira Nacional da Agricultura, em Santarém, foi importante o empenho dos 

primeiros activistas da animar, mas também do solicitado primeiro presidente da 

CNG-LEADER e de técnicos afectos à Câmara Municipal de Santarém e a associações 

locais e de personalidades ligadas a órgãos desconcentradas do governo central. Mas o 

conjunto dos «participantes promotores» e dos inscritos individuais atingiu cerca de 

500 indivíduos, a que se juntam perto de 100 «stands – intervenções de animação» (cf. 

animar, 1994).  

Em tempo de afirmação do desarmamento proteccionista iniciado em 1992, 

com implicações na mobilização dos rurais mais alarmados com as perdas de mercado 

agrícola, em altura dos primeiros balanços do LEADER I e de divulgação do LEADER 

II, e em ano de eleições, a mobilização de atenções não terá sido a mais difícil. Como 

resultado, nos 5 dias em que decorreu, os visitantes atingiram vários milhares de 

pessoas de todo o país, muitos deles trazidos por autocarros de autarquias e de outras 

entidades. Aqui puderam ter um primeiro contacto com a “energia crítica” dos 

participantes mais activos e empenhados, maioritariamente dos meios académicos e 

associativos. 

A MANIFesta de 1994 teve quatro objectivos: 1) «dar visibilidade ao local e 

mostrar que o nacional pode ser construído a partir do local»; 2) «ser um espaço aberto 

onde o Desenvolvimento Local se conforta, reforça e anima»; 3) «demonstrar a 

capacidade de realização e afirmar a qualidade local»; 4) «afirmar a força do local 

criando um espaço de reivindicação / diálogo com o Poder Central». Uma breve auto-

avaliação indicava que o primeiro, segundo e terceiro objectivos teriam sido atingidos, 

pelo menos em grande parte, mas não o quarto, indiciando alguma «ignorância ou 

dúvida» dos representantes do Poder Central ausentes, bem como tensões e incómodos 

dos poucos presentes (cf. idem:18-19). 

A Assembleia do DL de 1994 apoiou-se na realização do debate de doze temas 
propostos – reunindo cada um «entre 20 e 50 participantes»356 – que acabaram por se 
abrir numa «partilha de saberes e experiências». Os resultados foram... Conversas 
Inacabadas – constatações e recomendações. A nossa leitura do documento de 

                                                
355 Aqueles que sentem não dever perder uma oportunidade de mostrar o seu apoio ao dinamismo social 
construtivo e mobilizador e às iniciativas com pendor solidário, próprio das democracias ocidentais mais 
evoluídas, em que a descentralização se conota com a força e diversidade da participação popular. 
356 De acordo com uma pequena retrospectiva efectuada em 1996 – incluída no título «O Desenvolvimento 
Local em Assembleia: trocar experiências, discutir ideias, definir novos rumos de acção», no documento da 
animar de apresentação prévia das «teses em debate» da MANIFesta 96. 
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apuramento (cf. idem) permite-nos esquematizar o conteúdo nos moldes apresentados 
no Quadro 45.  

Mesmo uma observação muito rápida do quadro permite-nos perceber a defesa 
da diversidade (económica, cultural, territorial), o que passará pela mobilização dos 
saberes, numa cooperação que envolve os diálogos entre culturas e o cruzamento de 
meios técnicos, processo em que as universidades têm de participar. Nesta defesa do 
“saber para a participação em diversidade”, releva-se a inclusão de mulheres, idosos e 
grupos minoritários, bem como a não-exclusão de actividades que contribuem para 
viabilizar esses saberes e o ordenamento do território. Dessas actividades, afirma-se 
que a agricultura tem de ter uma importância capital – «corpo» e não «adorno» – no 
meio rural. 

De acordo com o mesmo quadro, a movimentação dos saberes prende-se 
também com o papel essencial da avaliação, como alimentação permanente do 
entendimento social quanto à condução pública dos destinos colectivos. Ressalta ainda 
a afirmação da necessidade de equilibrar as relações «entre ADL e autarquias», dado o 
poder desigual destas entidades, o que se liga a outras recomendações: inovação nas 
práticas de DL, no contexto do «exercício activo da cidadania», para permitir o 
“empoderamento” de diferentes actores e agentes, tornando a democracia mais 
participada. Isto, por sua vez, prende-se com a defendida responsabilização do “local” 
nos processos de planeamento, por ser uma opção menos redutora e mais 
enriquecedora que as que se reconhecem existir.  

As «conversas inacabadas» tiveram continuidade noutros momentos de 
interacção entre os “nós” da rede, mesmo antes da MANIFesta seguinte. Um deles – o 
«Encontro Nacional da rede animar» em Penamacor (1 de Julho de 1995) – deu origem 
à Carta de Penamacor, um dos documentos de referência do património ideológico do 
“movimento do DL”. Tendo como subtítulo «As Interioridades e o Desenvolvimento 
Local», reflecte em seis páginas o «contributo de vários participantes nos diversos 
Grupos de Trabalho» e traduz muitas «das peocupações “raianas”, que são igualmente 
nacionais»357. A tal não será estranha a importante participação de actores do interior 
das Beiras (Sul e Norte), na mediação regional / local da ADRACES e da Menagem / 
Câmara Municipal de Penamacor (patrocínios). 

A segunda secção da CdP incide, de forma propositiva, na defesa da 
«especificidade própria das pequenas iniciativas empresariais em meio rural», face a 
condições adversas (com expressão legislativa / regulamentar), firmadas em: a) tipo de 
gestão dos apoios financeiros; b) avaliação incompleta das IDL; c) lacunas (em 
quantidade e qualidade) na participação de actores, institucionais e civis. Por outro 
lado, o Grupo de Trabalho desta secção deixa expresso o reconhecimento do «papel já 
desempenhado» pela animar como «elo de ligação» para o DL, ao mesmo tempo que 
formula «expectativas quanto à sua acção futura» como rede nos domínios 
informativo, de lóbi e de catalisador das IDL. 

 

                                                
357 José Portela, no texto de Introdução (p. 1). 
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Quadro 45 – Leitura dos conteúdos das  
Conversas Inacabadas (MANIFesta 1994) 

Constatações Recomendações 
1) O DL como afirmação da diversidade e resistência ao 
reducionismo economicista, factor de regulação social e de 
ordenamento territorial; 2) a situação de crise, insuficiência e 
retracção estatal e exclusões, processos associados à 
mundialização da economia; 3) a falta de conhecimento 
sobre as IDL em todo o país 

 
«Há que promover mecanismos de troca de saberes, 
informações e experiência, bem como de pressão e 
intervenção mais global, de articulação e 
cooperação». 

 
4) A avaliação do DL «é essencial e representa o assumir da 
responsabilidade de prestar contas perante os diferentes 
actores e a sociedade em geral» 

A avaliação deve ser: a) mais do que «enumeração 
de actividades»; b) «entendida de forma dinâmica (...) 
mecanismo de reflexão permanente sobre o que está 
a acontecer e as mudanças produzidas»; c) 
«realizada em todos os processos e em todos os 
sectores em que sejam aplicadas verbas públicas» 

5) Possibilidade de surgimento de ADL «de origem, 
propósitos ou resultados questionáveis», acentuada com a 
maior disponibilidade de fundos, na sequência de conheci-
das práticas autárquicas de instrumentalização associativa  

 
«É necessário encontrar formas equilibradas de 
relacionamento entre ADL e autarquias» 

6) A participação, essencial à prática do DL, tem muitas 
formas, envolve «diferenças de poder e de capacidades» e 
«requer análise permanente», (re)construção de «formas 
apropriadas de envolvimento». Assim, o DL «envolve nego-
ciação entre redes de poder, bem como conflitos, e requer 
tempo» 

Há que inovar sempre as práticas de DL, «ques-
tionando e subvertendo as maneiras de pensar e agir 
(...), centrando a atenção nas pessoas (...), a partir da 
sua identidade cultural, factor essencial da cidadania 
(...), estimulando crescimentos em auto-estima, 
autoconfiança e autonomia» 

7) O exercício da cidadania implica tornar a democracia 
mais participada «individual e colectivamente, através de 
grupos, associações, cooperativas, redes, parcerias, 
projectos,...», em vez de meramente delegar poderes pelo 
voto. 8) «A cultura do poder (...) ainda é pouco 
democrática», distanciando o discurso da prática, esta 
avessa a formas de partilhas responsabilizadoras 

«Há que promover o exercício activo da cidadania e 
encontrar novos modelos e formas de democracia», 
sendo o local o melhor nível de aprendizagem e o DL 
o melhor processo, pela interacção e estímulos 
desencadeados para a iniciativa e prática de direitos 
e deveres 

 
9) É redutor pensar o desenvolvimento apenas ao nível 
micro ou somente ao nível macro 

A solução está numa «estratégia pensada em co-
mum: a nível macro deverão ser definidas estraté-
gias-quadro, cujos contornos melhor se definirão à 
medida que se aproximam do micro, do local, através 
nomeadamente de contratos-programa» 

10) «A cultura (...) é secundarizada ou instrumentalizada», 
além de haver falta de «integração/coordenação entre o 
central e o local (...)» 

Têm de se valorizar: a) «o estatuto da cultura no pla-
neamento do desenvolvimento»; b) «as culturas al-
ternativas à dominante», implicando debate(s) sobre 
cultura(s), para «permitir a liberdade de escolha».  

11) Há limitações ao encontro entre a escola, a formação, o 
emprego e o DL: as comunidades não assumem as escolas 
como suas, as autarquias vêem-nas como edifícios; o poder 
central e a colocação de professores obstam a medidas de 
educação para o DL, «a formação profissional é desarticula-
da das necessidades (...), promove a fuga dos jovens (...), é 
vista como emprego e cria falsas expectativas» 

«A educação itinerante oferece oportunidades que 
devem ser exploradas» no DL. «A cultura escolar 
deve dialogar com as culturas locais. Os jovens 
devem ter mais oportunidades para aprender com a 
comunidade, para a descobrirem e para crescerem 
(globalmente)» 

12) «O envolvimento das universidades no local é insigni-
ficante e existe uma descrença grande e generalizada na 
vontade e capacidade da Universidade participar em acções 
e projectos» de DL. 

«(...) A sociedade em geral e os agentes» de DL 
«devem desafiar as Universidades e os seus 
docentes e investigadores, solicitando o seu apoio, 
estimulando o seu compromisso em projectos» 

 
13) «Mulheres, idosos e grupos étnicos minoritários» sofrem 
obstáculos especiais à sua participação no DL. «Os 
projectos vivem à base de voluntariado (...) e têm difícil 
sustentabilidade» 

Os projectos de DL «referentes a mulheres devem 
orientar-se para a sua conscientização e envolver as 
famílias; há que promover a integração de grupos mi-
noritários (...)». As organizações de DL «não podem 
ser apenas “gestoras da miséria”, devem procurar ser 
contrapoder (...)» 

14) «A superação da crise do meio rural exige inovação. É 
preciso recriar a partir da identidade cultural de cada local 
(...)» 

«É preciso encontrar complementaridades entre as 
diferentes actividades em meio rural. A agricultura, 
contudo, não pode ser vista como um “adorno”» do 
DLMR. «Deve ser “corpo”! (...)» 

(adaptado de animar, 1994:14-17) 
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Na terceira secção identifica-se simultaneamente alguma cooperação 

transfronteiriça e uma forte insuficiência da mesma, para a qual se reclamam medidas 

correctoras, numa argumentação que faz convergir as problemáticas da política 

regional, do desenvolvimento regional e do DL.  

A relação entre a Igreja e o DL, o “quarto assunto”, emana de uma sentida 

«indefinição, e até algum preconceito, por parte da sociedade global relativamente ao 

que é a Igreja (...)». Assim, num discurso construtivista e (auto?)crítico, afirma-se o 

papel cultural e educativo desta instituição, não deixando de se apontar 

simultaneamente limitações e novos caminhos – que envolvem «parcerias» – tendo em 

conta o «papel a desempenhar no “refrescamento” dos valores, contribuindo para o 

enriquecimento e “desburocratização” do relacionamento humano e para a dignificação 

das pessoas». 

Por fim, a quinta e última secção da CdP tece, em primeiro lugar, considerações 

que ligam teoria económica e normatividade inerente à essência do DL, numa 

argumentação que explica as dificuldades específicas das ADL (ex: fornecedoras de 

“bens públicos”» e sujeitas a apoios irregulares) mas também as potencialidades «da 

cooperação» para a competitividade. Em segundo lugar, colocam-se propostas, 

sobretudo dirigidas à iniciativa das ADL mas sob a capa de uma fundamental medida de 

política governamental: «que seja criado um Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 

Local financiado através da consignação de receitas públicas», ao qual as ADL 

«poderão candidatar os seus projectos». 

A Carta de Penamacor surgiu no mesmo ano em que a atenção pública foi 

mobilizada em Portugal pela política partidária, com resultado na mudança governativa 

“para a esquerda”, a qual se fazia acompanhar de diversas expectativas de resposta para 

carências diversas, entre as quais aquelas com expressão territorial. Ao mesmo tempo, 

decorriam em toda a UE movimentações e negociações associadas ao acentuar da crise 

económica estrutural e às aprovações de verbas comunitárias afectas a diferentes 

programas. Nesta intensa pressão também se encontravam os interesses em promover 

o DL, pelo que as reflexões suscitadas por iniciativas da animar em Portugal, como as 

da CdP, cruzaram-se com outras, de muito maior riqueza e participação, como foi a 

Conferência Europeia “Desenvolvimento Local, Coesão Social e Económica na U.E.”, 

em Serpa (cf. IDEIA-Alentejo, 1995). Foi neste contexto, em que concomitantemente se 

abria o espaço para múltiplas vozes e se juntava alguma crispação devida a vários 

factores, incluindo mormente os atrasos nos pagamentos contratualizados com as 

ADL358, que se preparou e realizou a segunda Assembleia e Feira do DL. 

A segunda MANIFesta teve a organização local da ACERT (Associação Cultural 

e Recreativa de Tondela)359 e a respectiva Assembleia já partiu de uma prévia 

preparação de vários meses: 

                                                
358 Cf., por ex., as páginas 4 dos Vez e Voz nº 23 e 25, Maio e Julho 1995, na sequência de comunicados de 
imprensa e de informação na comunicação social, bem como MELO (1996). 
359 Numa prova de que a designação «cultural e recreativa» nada nos diz quanto à capacidade de 
comprometimento em processos de DL. A ACERT formou-se em 1979 «como resposta às ansiedades de 
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«Iniciou-se com um pequeno inquérito dirigido a várias dezenas de Associações de 
Desenvolvimento Local, assim como a um conjunto vasto de personalidades, 
sobretudo do meio académico, através do qual se procuraram identificar os temas 
a debater. Feita uma análise das respostas (em número bem inferior aos desafios 
lançados), chegámos a quatro grandes temas (...)»360. 
 

Os temas identificados, que deram sequência a convites para o envio de «teses 

curtas e incisivas», foram então: 1) o que é o DL?; 2) condições para o exercício das 

ADL, 3) quadros legais e político-financeiros para o desenvolvimento local; 4) 

sectores de intervenção e metodologias de desenvolvimento local. Entre as 25 teses 

presentes, merece destaque o facto de três delas pertencerem a académicos que já 

tinham tido ou que vieram a desempenhar cargos governamentais.  

Privilegiando-se o debate na Assembleia, promoveu-se mais a «participação 

activa» dos autores (em desfavor de uma eventual apresentação formal das teses) e de 

outros no «lançamento da discussão», que deveria fazer pontes entre as «visões e 

práticas» do passado e as do futuro, estas como resposta criativa para os problemas. 

Um discurso em tom “de entusiamo mobilizador” da participação (ex: «a todos 

queremos dar a vez e a voz»...) remetia para o previsto documento final, a Declaração 

de Tondela, que deveria... 

«ser uma plataforma de entendimento entre os actores de desenvolvimento local, 
uma base de trabalho para a negociação com os poderes (...), um 
comprometimento profundo com uma cidadania activa para o desenvolvimento 
local, em Portugal»361. 
 

A MANIFesta 96, em Tondela ampliou o alcance da “mensagem DL” (em 

relação à realização de Santarém) através de uma maior diversificação, tanto de 

participantes – muitos deles externos à anterior influência da animar – como de 

público de todo o país, que incluiu governantes, entre os quais o próprio Presidente da 

República. Como retorno sintético da participação, a Declaração de Tondela retoma 

muitas das questões essenciais aos actores do DL abordadas em momentos anteriores, 

mas também introduz outras, além de deixar transparecer em todo o discurso uma 

maior “funcionalização do DL” do que antes. Isto é, talvez fruto das condições de apoio 

comunitário (e nacional, de forma algo derivativa) às IDL, o DL é colocado 

sistematicamente como um projecto de construção social partilhada, numa linguagem 

normativa que torna a “postura de alternativa” complementar à de comprometimento 

na questão pública, através das parcerias. Consideramos o trecho seguinte – 

seleccionado de entre outros conteúdos propositivos com intencionalidade 

programática – bastante esclarecedor quanto a este aspecto:  

                                                                                                                                          
um grupo de pessoas que decidiu apostar na dinamização cultural como forma de desenvolvimento 
regional sustentado» (BASTOS et al. 1998:79). Apresenta forte vocação formadora e um alcance alargado, 
neste caso graças à díade grupo de teatro e banda de música ligeira Trigo Limpo. A realização da 
MANIFesta 96 contou com a experiência do pessoal envolvido na promoção e montagem de espectáculos / 
eventos culturais em diferentes pontos do país, de uma forma flexível, sem esquecer a sua participação na 
MANIFesta de Santarém. 
360 Transcrição do documento prévio à MANIFesta 96: “O Desenvolvimento Local em Assembleia: trocar 
experiências, discutir ideias, definir novos rumos de acção”, p. 1. 
361 Idem, p. 3. 
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«Como dinâmica integradora e mobilizadora das diferentes intervenções sectoriais, 
o Desenvolvimento Local requer uma parceria genuína entre as entidades 
associativas e o Estado, num processo permanente de cooperação conflitual. 

«Mas essa parceria só existe se houver reconhecimento efectivo das associações e 
do seu papel central na animação do Desenvolvimento Local. 

«Tal reconhecimento terá de assentar numa reformulação da legislação para o 
sector associativo, que tenha em conta as necessidades e a multifuncionalidade das 
estruturas existentes. 

«Neste contexto, propomos a criação de uma comissão mista – administração e 
associações – que elabore, a breve prazo, um livro branco sobre o relacionamento 
entre o Estado e as Associações» (p. 3). 

 

Sendo o aspecto focado um dos mais reveladores da vocação politicamente 

estruturante da Declaração de Tondela, outras questões merecem particular referência. 

O documento começa por dar conta das contradições geradas «contra as promessas do 

crescimento e do progresso», em função dos «grandes interesses financeiros e 

económicos», que dão «o direito e o dever de resistir» no sentido de fazer a sociedade 

colocar a vida «como princípio e fim de todas as instituições sociais, e em especial da 

economia». Para isso, aponta o DL como processo necessário, porque viabilizador da 

cidadania activa, ou seja, da participação para uma sociedade mais democrática, 

possível com parcerias alargadas, rompendo «com o isolamento de pessoas, de 

iniciativas, de territórios, num processo de construção de novas solidariedades, 

expressas no estabelecimento de redes inter-locais» (p. 1). 

Um terço do documento é dedicado às questões do meio rural, para o qual se 

insiste na diversificação de actividades, articuladas entre si, aproveitando as condições 

culturais existentes. A agricultura (com destaque para a pequena) será aqui essencial 

«como suporte e como complemento da diversificação da base económica de cada 

território». Para este efeito, correlativo da criação de emprego e retenção regional da 

populacão, é contemplada a alteração da PAC: «fixando-se um limite máximo de 

subsídio por exploração, ponderado pelo grau de incorporação do factor trabalho, pelo 

cuidado com a saúde do consumidor e pela preocupação com o ambiente e as 

paisagens».  

As propostas de diversificação em meio rural também passam, nesta 

Declaração, por: a) valorização dos produtos de pequena escala (produtos 

“territorializados”, que «têm uma pátria»), supondo a intervenção de «novas entidades, 

de economia social», na falta de circuitos especializados362; b) Turismo Rural, num 

conceito proposto exclusivamente para se inscrever no âmbito da pluriactividade das 

explorações familiares ou do DLMR e, como tal, regulamentado e apoiado363; c) criação 

de um estatuto fiscal específico para os pluriactivos.  

                                                
 
362 O que remete para a provável influência de contributos como o de MAGOWAN et al. (1996). 
363 Debaixo da alçada do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, de forma distinta do 
que se contemplava para o “Turismo em Espaço Rural”. 
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No último terço da Declaração de Tondela preconizam-se medidas de política 

incidentes em: a) estímular as iniciativas locais de emprego entre «grupos sociais mais 

vulneráveis” ou em «zonas deprimidas» (ex: isentar de contribuições à Segurança 

Social no período de arranque); b) alterar radicalmente o sistema educativo, tornando-

o apto à «promoção do espírito empreendedor» e formador da «cidadania activa e 

solidária» (contra a Escola centralizadora, burocratizada, redutora e geradora de 

exclusões); c) tornar a formação profissional adaptada às condições locais; d) criar uma 

«plataforma multi-sectorial, de Economia Social e de Cidadania Activa, que funcione 

como um fórum comum de auscultação, de reflexão e de proposição»; e) flexibilizar os 

programas, de modo a «permitir respostas diferenciadas, criativas e (...) integradoras», 

sendo adequado o «contrato-programa plurianual (...) para projectos integrados 

geridos por parcerias locais». 

Este item e) retoma a questão central das parcerias com que iniciámos a 

abordagem do documento final da MANIFesta 96, mas junta-lhe, num encerramento 

com “chave de ferro”, simultaneamente uma denúncia de problemas já encontrados e 

uma exigência de salvaguarda contra a continuidade dos mesmos: 

«Mas é necessário garantir que as associações não sejam penalizadas com os 
atrasos dos pagamentos efectuados pelo Estado e pela Comissão Europeia (...). 
Para o efeito, deverá ser criado um fundo que permita às estruturas associativas 
recorrer a empréstimos sem juros para realizar, na globalidade e sem sobressaltos, 
os programas contratados. O mesmo mecanismo poderá servir para evitar atrasos 
no lançamento de programas e projectos, e interrupções no decorrer das acções, 
prevenindo situações de descalabro financeiro como as que hoje vivem tantas 
associações» (p. 3). 

 

12.4.3. Após a MANIFesta 96, um período conturbado: (des)encontros e  

“novos valores” 

No interregno que separou a MANIFesta 96 da que lhe veio a suceder em 1998, a 

animar passou a representar formalmente – após alteração estatutária – a promoção 

de todo o DL (não apenas em meio rural), como referimos antes. Tal sucedeu após um 

processo eleitoral movimentado (inícios de 1997) que, pela primeira vez, opôs duas 

listas, envolvendo sensibilidades e interesses nem sempre convergentes. Tendo vencido 

a lista que deixava transparecer maior protagonismo, num projecto de «liderança 

participada», da resultante mudança dos órgãos sociais resultaram estratégias para 

aumento da intercomunicação na rede, aquisição de visibilidade e capacidade de 

pressão organizada junto de entidades político-administrativas.  

Entre os aspectos da intencionalidade estratégica da animar, realçamos: a) um 

dos elementos da nova direcção ficou encarregue de redigir um «projecto de proposta 

de Carta Reivindicativa do DL», a qual permitiu fornecer o “esqueleto” do documento 

participado que se veio a constituir como «teses da MANIFesta 98»; b) deliberou-se 

concorrer a diferentes programas relacionados com a promoção do DL, com particular 

relevo para o PPDR e a CAL; c) foi perspectivado um «encontro nacional de quadros 
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técnicos das associações com o objectivo de promover o aparecimento e qualificação de 

uma nova geração de protagonistas do DL»364. 

As matérias dos itens b) e c) deram origem a várias dificuldades e relativos 

insucessos, relacionados com algumas contradições que a diversidade da animar 

implicava. Para uns, esta revelava-se uma rede «afectiva e não efectiva», na mesma 

medida em que não dispunha de recursos para manter uma estrutura fixa de animação 

mais ou menos “profissionalizada”. Ou seja, para alguns membros tal característica 

gerava expectativas de continuidade nesses termos – a animar seria sobretudo um 

movimento de mobilização de ideias e vontades – deixando espaço para que certos 

membros pudessem autonomamente fazer animação regional e nacional com base em 

projectos. Para outros, principalmente os maiores protagonistas da lista eleita em 1997, 

previam-se formas de aceder a recursos e tornar a animar operacional no 

robustecimento do associativismo, tornando este mais politizado e participativo no seu 

conjunto, contra concepções federalistas. 

Desde 1994 que a animar perspectivava candidatar-se a Célula nacional de 

Animação do PIC LEADER (CAL), para o que a INDE365, já com alguma experiência em 

dinamização do DL a nível nacional (cf. INDE et al. 1994) e de «projectos de 

desenvolvimento» em países de África e América do Sul, dispondo de um corpo técnico 

próprio em Lisboa, propunha uma parceria: as competências técnicas da INDE seriam 

postas ao serviço do “projecto animar”, numa candidatura comum366. No entanto, 

demoradas conversações não permitiram chegar a acordo, pois a animar sempre 

desejou afirmar também as suas competências próprias, mas em rede, através de 

outros dos seus membros mais dinâmicos e com presença em diferentes pontos do país.  

Com conhecimento concreto das limitações das formas de apoio da INDE, com 

processos «tecnocráticos» e de fraca presença e continuidade em meio rural, os grandes 

protagonistas da animar consideravam esta ONG como pouco vocacionada para o lento 

apoio à mobilização endógena de maior capilaridade, muito exigente em tempo. Após 

adiamentos sucessivos do concurso da CNG-LEADER para a CAL, o desacordo terá 

como consequência candidaturas separadas: a da INDE, preparada de forma algo 

profissional, com acesso a elementos da rede nacional a que pertencia367; a da animar, 

com recurso exclusivo a trabalho voluntário e já assoberbado com outras solicitações, a 

todos deu a impressão de ter subestimado a capacidade da concorrência, em particular 

da INDE. Os resultados – favoráveis à INDE – foram conhecidos aproximadamente no 

                                                
 
364 Informação aos associados de 12-04-1987. 
365 Ver adiante o seu percurso, a propósito das raízes da CAL (1999 a 2001). 
366 A disponibilidade da INDE foi inclusivamente publicitada – embora sem referência específica ao 
“projecto CAL” – numa notícia do Vez e Voz nº 21 (Março de 1995), em resposta parcial do presidente da 
direcção da INDE a um desafio do homólogo da animar (no Vez e Voz nº 19), no sentido de a rede passar 
da fase de «gatinhar» ao do «caminhar». 
367 Por um lado, o seu dirigente era frequentador habitual dos encontros da rede; por outro, um dos 
membros individuais da animar, ex-dirigente da Terras Dentro e um dos maiores críticos da INDE passou 
a colaborar com esta ONG. 
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mesmo período em que se realiza a MANIfesta 98 e o Referendo sobre a 

Regionalização, este com a derrota do “Sim” apoiado (com ressalvas)368 pela animar.  

Para além de a «rede animar» não ter obtido, no concurso para CAL, os “recur-

sos de animação” que o seu passado legitimaria aspirar369, outros factores de crise, 

surgidos em 1997-1998, confluem com a situação apontada, dando origem em 1999 a 

uma certa depressão entre os membros mais dinâmicos e a uma certa desilusão de 

outros, explicando o mais baixo registo de adesões à rede do período estudado (Fig. 29).  

Em primeiro lugar, alimentaram-se expectativas da realização da MANIFesta 98 

no Sul, numa parceria animar / IN LOCO, no âmbito da comemoração dos 10 anos de 

existência da associação algarvia. Contudo, não havendo lançamento de concurso 

público mas sim escolhas discutidas e consensualizadas em reuniões preparatórias da 

rede, na primeira destas surgiu uma proposta muito estruturada de uma associação do 

Norte, a ADESCO370, perante a qual houve que mostrar alguma confiança, dentro da 

afirmada ética de igualdade de oportunidades no seio dos membros da rede, acima de 

interesses e expectativas já instalados entre alguns dos associados que mais investiam 

recursos na dinamização colectiva.  

Preferindo encorajar e reforçar os “nós” em regiões de menor força da animar, a 

IN LOCO prescindiu de apresentar outra proposta (adiando-a), empenhando-se, em 

alternativa, em apoiar logisticamente a MANIFesta 98 no Norte, num processo 

simultaneamente formador / preparador da edição seguinte. Porém, algum excesso de 

confiança e falta de avisado controlo na gestão financeira da MANIFesta 98 levaram a 

custos não cobertos pelas receitas, com implicações numa certa deterioração da 

imagem pública de actores do DL371 e em défices parcialmente assumidos pela animar e 

até por alguns dos seus associados que sempre mais investiram.  

Em segundo lugar, a concretização de um “velho projecto” da primeira direcção 

da animar – «criar um espaço de diálogo, de trocas de formação de nova gente» do DL – 

veio a gerar polémicas (e divisões) inesperadas, alimentando simultaneamente dúvidas 

(entre os conhecedores do processo) e expectativas elevadas (entre os outros) quanto às 

potencialidades da rede para dinamizar eventuais projectos de animação (a CAL, por 

                                                
 
368 Inclusivamente, um dos dirigentes da animar (por exemplo) considera «muito perigoso (...) 
regionalizar um Estado centralista como é o português», com o risco de «ter várias regiões centralistas». 
Esta frase pertence ao mesmo depoimento de quem afirma depois: «Sentimos muito que se já tivesse 
havido a regionalização a IN LOCO nem teria existido», teria havido «logo de início alguma má vontade 
por não tocarmos a música que queriam ouvir. Mas nós – em 1985 e 1986 – fomos buscar uns dinheiros à 
Holanda, fomos a Bruxelas, conseguimos que o IEFP em Lisboa nos apoiasse, portanto conseguimos 
ultrapassar muitas coisas que, se houvesse um regionalismo centralista, possivelmente seria mais difícil 
superar (...)» (cit. por SERAFIM, 1999:132). 
369 Cf. observações sob o título «Célula de animação LEADER II... a ver vamos...» (s/ autor) no Vez e Voz 
nº 54 (Jan./Fev. 1999), p. III e o artº de J. C. Albino no Pessoas e Lugares nº 0 (Junho 1999), p. 8. 
370 Associação para o Desenvolvimento Comunitário, uma IPSS constituída em 1992 em Amarante com o 
apoio do Centro Regional de Segurança Social do Norte para desenvolver projectos na região no quadro do 
Programa de Luta Contra a Pobreza (BASTOS et al., 1998). 
371 Cf. notícia de Maria José Oliveira em O Público de 26-03-1999: «ManiFesta'98 em Dívida: 
Fornecedores reivindicam pagamento de mais de 20 mil contos». 
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exemplo). Previa-se uma candidatura ao PPDR para um projecto dirigido à mobilização 

das «novas gerações» do DL, consideradas carentes daquela «conscientização» que 

melhor caracterizaria os pioneiros / ideólogos do DL. Mas logo em 1997 se teve de 

alargar a abrangência do grupo-alvo, fazendo designar o projecto por «Novos Valores 

do DL» (cf. BRÁS, 1999), à medida que se adiantava a organização de Encontros 

Regionais de técnicos (“Novos Valores”) no Norte, Centro e Sul.  

A organização dos Encontros Regionais de “Novos Valores” realizou-se em 

parcerias da animar com diferentes ADL (5 no Norte e no Sul, 3 no Centro), «aceitando 

a aposta que os meios seriam conquistados»372, o que veio a suceder após a aprovação 

do projecto em 1998 (âmbito do Subprograma 1 do PPDR), no ano em que se realizou 

um Encontro Nacional, um mês antes da MANIFesta 98, culminando um processo de 

aprendizagem e avaliação. Observamos que, apesar de uma importante mobilização de 

técnicos (70 no Norte, 50 no Centro, 120 no Sul e 70 no Encontro Nacional), ressaltou o 

excessivo recurso ao voluntariado na organização, além de insuficiente e 

sobrecarregado, com repercussão num processo cansativo e limitativo da avaliação do 

impacte373.  

 

12.4.4. Em torno das Teses da MANIFesta 98: um esforço redentor e 

consequente 

A terceira MANIFesta realizou-se em Amarante (Novembro de 1998) cerca de um mês 

depois dos (primeiros) Encontros Mundiais do Desenvolvimento Local de Sherbrooke 

(Canadá), cuja Declaração Final teve um certo peso na acreditação do acervo ideológico 

do “Movimento do DL” e nas suas formas de representação pública. Aliás a versão final 

das “Teses da MANIFesta 98” (animar, 1999) começa por incorporar parte da 

Declaração de Sherbrooke: 

«Vivemos num mundo em que o empobrecimento cresce em todas as sociedades, 
mesmo as mais ricas; um mundo onde triunfam as desigualdades entre os homens 
e as mulheres, entre os países do Norte e do Sul, entre os jovens e os mais idosos, 
entre as cidades e o campo, um mundo que consome o laço entre os humanos e a 
natureza. 

... Mas vivemos também num mundo em que por todo o lado surgem iniciativas, 
projectos, movimentos de cidadãos e cidadãs determinados a alterar a face do 
planeta, conciliando abertura ao mundo e satisfação local das necessidades». 

 

Um aspecto central das “Teses da MANIFesta 98” (adiante designadas por T.98) 

emanava da sensibilidade de alguns membros da direcção, cujo percurso pessoal 

                                                
 
372 J. C. Albino, em Vez e Voz nº 50, Fev. / Março de 1998, p. IX. 
373 Cf. as apreciações de António Castela (BRÁS, 1999:12), referindo-se a um ano em que o membro mais 
polivalente da animar (também ocupado com serviço administrativo e de secretariado) teve de participar 
simultaneamente na organização da MANIFesta 98 e na participação da animar na Expo 98. 
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parecia indiciar “conhecimento de causa” sobre a dedicação à vida colectiva. Assim, o 

serviço prestado em nome da animar podia ser visto como uma aguda expressão do 

mesmo processo que, em diversos lugares, tem estruturado simultaneamente a coesão 

e a criatividade social, mediante aplicação de considerável esforço.  

Ora o reforço da rede animar revelou-se um processo que fez acrescer o 

trabalho voluntário já existente entre os membros mais dinâmicos: alguns da direcção e 

outros dos restantes órgãos sociais e ainda certos associados mais voluntariosos. O 

assoberbamento de trabalho não deixou de se mostrar como uma das marcas 

características dos líderes dinamizadores do Terceiro Sistema, como empresários 

sociais: o sobreinvestimento relativo em causas pecuniariamente não remuneradoras, a 

favor do bem público, constituiu sacrifício (privação) em tempo que poderia ser 

dedicado a actividades privadas, tanto domésticas (valorização da qualidade de vida 

familiar) como socialmente recompensadas pelo mercado. 

Como se pretendia passar esta mensagem para o poder político, afirma-se a 

importância dos contributos da sociedade civil mais empenhada – das «Organizações e 

Iniciativas de Desenvolvimento Local (OIDL)» – para o reforço das identidades 

territoriais, endogeneização de recursos e, daí, maior coesão económica e social, só 

possível e sustentável, alegadamente, com apoio público contratualizado. 

Uma vez que consideramos de extremo interesse a apresentação dos conteúdos 

das T.98, bastante estruturadas, pelo seu poder indiciador do campo ideológico e do 

domínio propositivo, fizemos uma tabela de relação entre títulos e elementos mais 

significativos e reveladores de cada parte (Quadro 46). 

Com base nas próprias Teses da MANIFesta foi composta a Declaração de 

Amarante (cf. animar, 1999), subscrita por nove ONG da CPLP que estiveram 

presentes no evento: duas portuguesas (animar e CIDAC), uma do Brasil, duas de 

Moçambique, uma de Angola, uma de Cabo Verde, outra da Guiné-Bissau e ainda uma 

de São Tomé e Príncipe. Mesmo sem focar outras contribuições (na Feira, caso de 

alguns espectáculos, e em Colóquios que focamos adiante), do exposto se depreende 

que a MANIFesta 98 abriu fronteiras e produziu um conjunto de princípios de 

considerável alcance quanto à identidade do Movimento e aos caminhos a seguir. 
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Quadro 46 – Apuramento organizado do  
conteúdo das «Teses da MANIFesta 98» 

SECÇÕES / 
PONTOS 

CONTEÚDOS ILUSTRATIVOS 

I. Donde vimos, o que  
somos, o que queremos 

1. As raízes e o 
espaço de acção 

Movimento do Desenvolvimento Local... a partir de diversas sementes... principalmente 
desde os anos 60, conduziram a uma renovada prática de cidadania na sociedade portu-
guesa... nos meios desfavorecidos... numa óptica integrada e numa escala territorial 

2. A realidade actual 
3. A nossa 
identidade 
4. A diversidade das 
organizações...  

muitas pessoas... isoladamente ou integradas em mais de 300 organizações e em 
iniciativas de desenvolvimento local (OIDL´s)... acolhendo e valorizando a diversidade 
de opiniões e de práticas e a independência face aos poderes instituídos... A animar não 
reivindica para si, nem aceita que outros o façam para eles, o monopólio de únicos e 
“verdadeiros” paladinos do Desenvolvimento… Muito diversos os percursos pessoais, 
profissionais e ideológicos das pessoas que estão na origem e que colaboram nas OIDL… 

5. A importância das 
pessoas 

[O DL] deve ser um processo de capacitação das pessoas para o exercício da cidadania e 
da produção da sua própria vida 

6. A importância da 
justiça social 

não há monolitismo de concepções, mas há convergência numa atitude interventiva no 
sentido da mudança social, chamando a atenção para a dimensão solidária que o 
Desenvolvimento deve conter 

 
7. As duas faces do 
local 

paroquialismo, individualismo, cedência à exploração oportunista de recursos, compadrios, 
resistência a novos conhecimentos e experiências [versus] solidariedade entre os Vivos e 
com as Gerações Futuras, a identificação com a cultura de um território, a proximidade e 
a pertença a uma comunidade e o saber de experiência feito que não enjeita a novidade 
que vem de fora... 

 
8. A importância  
da inovação 
 
 
9. A importância  
da educação  

procura de alternativas e a construção de projectos de mudança adaptados às condições... 
conferem à investigação, à experimentação e à difusão da inovação um papel muito 
importante nas práticas das OIDL... com vista à mudança social no sentido que os 
valores éticos adoptados pela comunidade considerarem como desejável... [o que] passa 
muito pela educação para o Desenvolvimento, que inclui a educação escolar e a formação 
profissional, mas que terá que integrar também, entre outras coisas, a educação para a 
auto-estima, a cidadania activa e a valorização da cultural local... muitas vezes [com] 
características de acções informais... sempre sem perder de vista uma atitude de 
solidariedade e de aprendizagem intergeracional 

10. A importância  
do ambiente, da 
agricultura e da 
floresta 

A solidariedade devida às gerações futuras e a própria qualidade de vida das gerações 
presentes exigem que o ambiente seja gerido de forma sustentável [pelo que] muito do 
trabalho das OIDL diz respeito à protecção e promoção da qualidade ambiental, à 
valorização dos recursos renováveis e à promoção dos produtos agrícolas e florestais 

 
 
 
11. As parcerias 

há ainda muita “malha por tecer” entre as pessoas e as organizações a ele ligadas... 
Muito do nosso trabalho deve... estimular a cooperação entre entidades diversas com 
diferentes capacidades e funções... [:] organizações de desenvolvimento local... outras 
organizações, com âmbitos de intervenção no desenvolvimento local mais específi-
cos... as Autarquias Locais e a Administração Central... a iniciativa empresarial... 
Estas parcerias deverão nascer de um trabalho local... em vez de um planeamento e de 
uma gestão centralizada e sectorializada... aplicados de cima para baixo... É necessário 
que existam OIDL que contribuam para as fazer surgir e para as apoiar tecnicamente. 

 
12. O carácter de 
“bem público” dos 
serviços das OIDL 
 
 
13. O voluntariado 

Grande parte do trabalho de apoio técnico, promocional, organizativo e formativo realizado 
pelas OIDL tem a natureza económica de um “bem público”. Isto não significa que se 
trate necessariamente de um bem produzido pelo sector público, mas sim de um 
bem... [que] a sociedade em geral [não tem] que pagar um preço para [lhe] aceder... Esse 
trabalho tem custos que alguém deverá suportar. Uma boa parte... são já suportados pelos 
voluntários e profissionais “militantes” que actuam nas OIDL. Este trabalho não remunerado 
é prestado por pessoas que [aliam] a sua competência profissional aos valores de 
serviço à comunidade... 

(continua…) 
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SECÇÕES / 
PONTOS 

CONTEÚDOS ILUSTRATIVOS 

 
 
14. A questão  
da formalização 

a questão da definição do conceito de IDL e da sua acreditação é colocada a partir de 
dentro e de fora deste movimento. A diversidade que caracteriza as OIDL inviabiliza 
quaisquer definições formais e redutoras deste conceito... entendemos que as OIDL se 
definem pelo que fazem e como o fazem... Bastará que haja: transparência na gestão e 
prestação pública de contas; controlo democrático da gestão pelos associados; 
avaliação do desempenho por entidades independentes ao movimento, mas com 
capacidade para entender as suas especificidades. 

II. Como queremos que  
seja o aprofundamento do  
nosso sistema democrático 
 
 
15. A democracia 
participativa 

... ganha em qualidade com a existência de “escolas de participação cívica”, enquanto 
espaços de formação dos cidadãos... Estes... não pretendem reivindicar o mesmo tipo de 
representatividade e de legitimidade democrática que advém do voto popular... é preciso... 
que as instâncias da Democracia Representativa a nível central e local trabalhem em 
parceria com as OIDL e outras organizações... exercendo cada uma das partes as funções 
que lhes competem e valorizando as complementaridades das suas actuações 

 
 
16.  
A descentralização 

[Somos] defensores naturais... da descentralização da decisão pública. Recebemos e 
prestamos colaboração aos municípios e freguesias e, por isso, estamos em boa posição 
para reconhecer os grandes méritos destas formas de descentralização e a necessidade de 
prosseguir no seu reforço. Mas, considerando que para muitas acções de desenvolvimento 
a escala espacial mais eficiente ultrapassa o município, também estamos em boa posição 
para testemunhar os muitos prejuízos que decorrem para o desenvolvimento equilibrado do 
país, derivados da inexistência de um nível de decisão pública legitimado pela vontade 
popular à escala regional... 

 
 
17.  
A desconcentração 

A rejeição em referendo da criação das Regiões Administrativas não deve inviabilizar o 
necessário aprofundamento do estudo e da discussão pública da Regionalização, 
nem impedir o aproveitamento de todas as possibilidades para conseguir uma Administra-
ção Pública mais descentralizada, mais desconcentrada e com maior controlo democráti-
co... As OIDL devem bater-se para que seja corrigido o actual “desacerto de mapas” 
entre muitos serviços... bem como a forte tendência para a sua actuação sectorializada e 
descoordenada e as insuficiências de desconcentração em muitas áreas 

 
18. Limites da 
descentralização e 
da desconcentração 

Não pensamos que, por si só, a Descentralização e a Desconcentração possam contrariar 
completamente os mecanismos muito fortes de causalidade circular inerentes à estrutura 
e funcionamento das economias modernas, favoráveis à concentração da população e 
das actividades económicas em certas regiões, em detrimento doutras... São necessários 
mecanismos de “discriminação positiva” para as zonas que numa lógica de mercado 
foram marginalizadas 

III. Como queremos que  
seja a nossa política  
de desenvolvimento 
19. Principais acto-
res e autores do 
desenvolvimento 

os principais motores... serão sempre as pessoas, a sua capacidade empreendedora e 
todas as redes formais e informais que promovam a solidariedade nacional e inter-
nacional e a organização colectiva necessárias para as tarefas do Desenvolvimento. 

 
20. Educação, 
formação 
profissional e 
desenvolvimento 
cultural 

Qualquer dinâmica de organização dos cidadãos, a nível local... é considerada como um 
processo de natureza educativa visando a qualificação das pessoas e das comuni-
dades... A Educação e a Formação Profissional devem permitir... a valorização dos 
recursos naturais e culturais endógenos e facilitar a mobilidade profissional, social e 
geográfica das pessoas... o que exige, em áreas de população já muito rarefeita, novas 
soluções organizativas... Nas zonas urbanas desfavorecidas, são outras as dificul-
dades que emergem neste âmbito... o que também poderá exigir intervenções educativas 
não convencionais. 

(continua…) 
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SECÇÕES / 
PONTOS 

CONTEÚDOS ILUSTRATIVOS 

 
 
21. Deficiências do 
financiamento do 
desenvolvimento 
local [em Portugal] 

o sistema de financiamento... é muito pobre porque os instrumentos financeiros disponíveis 
são pouco variados e pouco adaptados às necessidades... Não desenhado para responder 
[ex.] à dificuldade de prestar garantias reais... é pouco eficiente porque, ao repousar demasi-
ado no financiamento público directo... substitui o financiamento privado, mais capaz de de-
tectar as melhores oportunidades de investimento, e não incentiva as contribuições privadas 
voluntárias para acções de desenvolvimento, dificultando complementaridades... e favorecen-
do o desperdício de recursos... é injusto porque não garante o acesso... de quem tem mais 
necessidade; não tem a estabilidade e a previsibilidade necessárias... [e] não tem a tem-
poralidade e a flexibilidade necessárias... 

 
 
22. Garantia pública 
do crédito às micro-
empresas 

o sector público poderá intervir [ex.] garantindo junto das instituições financeiras privadas 
os créditos contraídos pela pequena iniciativa empresarial local... [e] constituindo uma 
organização financeira com garantia pública, criadora de um mercado secundário, que com-
prasse carteiras desse tipo de crédito às instituições que o concederam… Estas duas soluções 
teriam menos custos para os contribuintes e suscitariam uma oferta de financiamento 
maior, mais variada e mais próxima da pequena iniciativa empresarial local, alargando os 
sistemas de incentivos actualmente existentes... além de possibilitar o reinvestimento local de 
muitas poupanças e de reduzir as tarefas administrativas... 

 
23. Incentivos 
fiscais às 
contribuições 
privadas para o 
desenvolvimento 
local 

a natureza de “bem público” deste serviços [das OIDL] impede-as de conseguir receitas sufi-
cientes para cobrir os seus custos... Mas também aqui o sector público poderá intervir comple-
mentarmente de formas menos onerosas para os contribuintes… [ex.] incentivar as con-
tribuições voluntárias dos cidadãos e das empresas para as OIDL´s, através da possibilida-
de do seu abatimento ao rendimento colectável em sede de IRS ou IRC, tal como já acon-
tece com os donativos de interesse público… Outra vantagem... seria o de estimular uma 
maior participação dos cidadãos nas acções de desenvolvimento local e uma maior respon-
sabilização das OIDL perante os cidadãos... 

24. Financiamentos 
públicos às OIDL 

dada a natureza de “bem público” de grande parte dos seus serviços, as OIDL têm toda a legi-
timidade para apelar ao pagamento pela sociedade do trabalho que realizam... de formas 
muito variadas... [:] contribuições voluntárias... financiamentos públicos concedidos a 
projectos das OIDL... financiamentos públicos atribuídos casuisticamente por Autarquias 
Locais e organismos da Administração Central; pagamento de serviços específicos enco-
mendados por [estes]... [etc.] 

 
25. Fundo de  
apoio ao desenvol-
vimento local 

... de carácter permanente… uma componente deste Fundo poderia servir para garantir ou 
refinanciar o crédito concedido... à iniciativa privada local... Outra, e essencial componente... 
mediante contratos-programa plurianuais, poderia servir para financiar OIDL, redes e 
associações... [quanto ao que for] “bem público”... [e ainda] projectos de investimento 
material ou imaterial em infra-estruturas e serviços colectivos que fossem o complemento 
necessário do investimento produtivo privado ou... necessários para a formação dos recursos 
humanos e para a melhoria da qualidade de vida... 

 
26. Flexibilização, 
territorialização e 
descentralização 
dos programas de 
apoio ao 
desenvolvimento 

Sempre que possível o Estado deverá privilegiar a canalização das diversas formas de apoio 
através de programas de desenvolvimento de base territorial com “geometria variável”, 
de carácter integrado, assentes em parcerias locais efectivas e geridos de forma 
descentralizada... Reivindicamos... que a concepção do Plano Nacional do Desenvolvimento 
Comunitário aponte para programas no 3.º QCA... imbuídos destes princípios: prioridade ao 
reordenamento territorial litoral-interior; programas nacionais temático-sectoriais 
flexíveis...; programas integrados de desenvolvimento regional com mais meios do que 
no presente e com uma gestão mais descentralizada e mais flexível. 

27. O estatuto de 
parceiro social 

[há] trabalho em quantidade e qualidade suficiente para merecer o reconhecimento público de 
estatuto de parceiro social... Nesta qualidade ou sem ela, a animar continuará a intensificar a 
sua acção no sentido de influenciar as políticas públicas no sentido mais apropriado [ao DL]... 

 
28. As nossas 
tarefas para o futuro 

continuação e o aprofundamento no espaço de tempo inter-MANIFESTA do trabalho de 
debate e de troca de experiências... recorrendo às... novas tecnologias da informação, 
promovendo assim, de forma permanente, a interactividade no seio do movimento... e a 
divulgação do seu trabalho... Produção de trabalho de avaliação do desempenho das OIDL 
que permita a constituição de um acervo documental... e a construção de indicadores 
quantitativos e qualitativos sobre o seu contributo... 

Compilado a partir de animar (1999). Os realces são do texto original. 
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Tem particular interesse referir ainda – a propósito da participação de 

«parceiros da CPLP», e não só – que a montante da discussão das T.98 e da aprovação 

da resultante Declaração, realizaram-se cinco colóquios / debates específicos, cujas 

conclusões tiveram lugar na dimensão “Assembleia” da MANIFesta 98, permitindo 

algumas “afinações” finais no documento produzido. Estes eventos, alguns deles 

envolvendo consideráveis recursos, foram realizados por diferentes membros e/ou 

parceiros da animar, articulando com a ADESCO o planeamento do tempo e do espaço. 

Passamos a uma breve apresentação dos mesmos, com base em informação dos 

documentos disponibilizados na altura: 

I. «Comércio Justo e Solidário», projecto mobilizado pelo CIDAC e pela 
Terras Dentro, no sentido de promover a «internacionalização dos processos e 
protagonistas», no âmbito dos debates «na ordem do dia» sobre o DL e a 
«Cooperação Descentralizada»374. Contou com a animação de seis especialistas 
de 4 países europeus (incluindo Portugal) e um da Guiné-Bissau. 

II. «Mulheres e Desenvolvimento Local», organizado pela UMAR, uma 
«exposição e permuta de experiências de mulheres envolvidas em projectos 
empreendedores», que contou com o simultâneo lançamento de um livro 
sobre o assunto (GUERREIRO e ORTIZ, 1998). 

III. «Cooperativismo e Desenvolvimento Local», dinamizado pelo 
INSCOOP, uma «sensibilização (...) ao cooperativismo e aos modelos de 
intercooperação», bem como uma «discussão à volta da problemática da 
globalização». 

IV. «Educação e Desenvolvimento Local», talvez o maior dos colóquios / 
debates, organizado como Encontro Europeu de Desenvolvimento Educativo 
Local, da responsabilidade da ADELE, ADEF e ICE e com o apoio do IIE. 
Contou com a presença de especialistas de Portugal, França, Espanha, Escócia 
e Brasil, animando painéis / temas como: a) projectos de desenvolvimento e 
cidadania; b) articulação da tradição e da (pós) modernidade; c) qualificação 
dos indivíduos e das comunidades; d) associativismo e acção comunitária; e) 
isolamento rural e urbano. 

V. «Ciência, Investigação e Desenvolvimento Local», organizado pelo 
CEG (Univ. Lisboa)375, foi dinamizado por 6 conhecidos investigadores e 
docentes universitários (UTAD/DES, ISA/CEAGRI, FLUL/CEG, ISCTE/CET e 
GEOTA) no sentido de mostrar algumas vias pelas quais as suas áreas 
contribuem (ou podem fazê-lo) para os processos de valorização social, 
económica e territorial, mas também certas limitações ou problemas 
encontrados. Os domínios do conhecimento abrangidos foram a) a 
investigação agronómica e o desenvolvimento agrário; b) o papel da extensão 
rural; c) geografia, planeamento e ordenamento territorial; d) a sociologia e o 
serviço social; e) a economia (plural) e o DL; f) ecologia, ciências do ambiente e 
desenvolvimento sustentável. 

Como já demos a entender antes, o ano de 1998 ficou marcado por um conjunto 

de acontecimentos anteriores à MANIFesta 98 e decorrentes desta que, tendo forte 

influência na perda de certas expectativas, foram factores de crise na animar, com 

                                                
374 De um prospecto dos promotores, no qual se revela também que este evento se junta aos projectos 
correlativos, desenvolvidos pelos mesmos promotores, de fazer participar «Parceiros do Sul (CPLP)» na 
MANIFesta 98 e de os levar em visita a ADL portuguesas. 
375 Em articulação com a Mostra de Centros de Estudo e de Investigação (cf. MORENO, 1998c). 
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nítida expressão na queda do ritmo de adesões em 1999. Porém, neste ano, sucederam-

se também algumas conquistas e bons resultados para os interesses da animar, na 

sequência das eleições legislativas.  

Por um lado, foi aprovada a candidatura da animar à medida B2 do PIC 

LEADER II (Outros Agentes Colectivos), referente ao projecto em parceria «Jovens / 

Educação em Meio Rural» (cerca de 20 entidades de todas as regiões do Continente), 

com a coordenação técnico-pedagógica do ICE. Por outro lado, após candidatura 

pública, a animar tornou-se, desde Maio de 1999, membro efectivo do Conselho 

Económico e Social (CES376), tendo estabelecido um protocolo de colaboração e 

participação com a ARP. Para este sucesso não terão sido estranhos tanto o 

considerável acervo argumentativo acumulado nos processos de mobilização em torno 

de cada MANIFesta e culminado nas T.98 (animar, 1999), como a demonstração 

pública de um pertinente movimento de representação social em crescimento. 

 

12.4.5. Entre a representação de interesses e a responsabilidade múltipla: 

os caminhos da MANIFesta 2001 

Os referidos êxitos permitiram aumentar a visibilidade do movimento377, embora fosse 

essencialmente a presença no CES a gerar um recrudescimento das expectativas, em 

função do acrescido poder de lóbi, agora ligado à capacidade de influência nos grandes 

instrumentos de planeamento económico e social. Dentro de um certo “clima social de 

diálogo” criado pelo poder político vigente, a aceitação dos contributos da animar 

puderam ter lugar em função da credibilidade ligada tanto à coerência entre os 

conteúdos reivindicativos sucessivamente colocados publicamente como à identificação 

desses conteúdos com o discurso do partido no poder quanto à questão social: apostar 

nos esforços redistributivos e participativos para a coesão económica e social. 

A relativa sintonia com a política social do final do século não impedia, porém, 

que a renovada capacidade de pressão / negociação se manifestasse no sentido de 

atingir os desideratos de “flexibilização responsável” das ADL bem expressos nas T.98. 

Logo na avaliação final do Relatório do Parecer do CES sobre o PNDES, 

«a animar criticou a ideia que transparece no PNDES de “reprodução” do modelo 
urbano para as áreas periféricas e rurais como paradigma de desenvolvimento (...), 
apontando antes a aposta nas diferenças como trunfo gerador de novas 
oportunidades (...) [e] assumir uma política global activa, voluntarista e de 
discriminação positiva dos territórios marginalizados, com programas, medidas e 
instrumentos específicos e não do tipo proporcional (...). Considerou ainda que 
não basta aceitar a pertinência da “organização territorial das intervenções”, sendo 
também necessário reconhecer e assegurar uma maior atenção e apoio às 
organizações civis, particularmente às ADL, na prática do princípio da 

                                                
376 De acordo com a Constituição da República, o CES é o órgão de consulta e concertação no domínio das 
políticas económica e social, participa na elaboração das propostas das grandes opções e dos planos de 
desenvolvimento económico e social, entre outras funções definidas por lei. 
377 Juntaria ainda a crescente presença da intercomunicação no espaço virtual através da entrada em 
funcionamento, após a MANIFesta 98, da lista de correio electrónico DLR (Desenvolvimento Local em 
Rede – dlr@utad.pt), por iniciativa de um dos “nós” da rede animar, um associado individual que é 
docente da UTAD (ver ponto 11). 
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subsidiariedade (...). Assim, a criação / inclusão de Programas de Fomento da 
Cidadania Activa (...) poderá dar resposta a esta falta» (Vez e Voz nº 56:VII; 
realces no original). 

 

No mesmo sentido, face ao Plano Nacional de Emprego e quanto à componente 

Emprego, Formação e Desenvolvimento Social do PDR 2000-2006, 

«a animar exprimiu o seu acordo com a abordagem mais territorializada e 
integrada, a programação menos casuística e dispersa e o modelo de gestão mais 
descentralizado e assente na contratualização. Contudo, não deixou de referir as 
suas preocupações quanto à ainda excessiva proliferação de medidas / públicos-
alvo em contraponto com a aposta na flexibilidade de programas mais abrangentes 
e na continuidade de alguma timidez na aposta na contratualização com as 
organizações civis» (idem). 

 

Apesar de uma certa crise de recursos, a nova direcção da animar eleita em 

Abril de 2000 encontra a associação-rede já com o estatuto de parceiro social firmado 

em diferentes domínios, para além do CES: Comissão de Acompanhamento do PPART 

(Programa para a Promoção dos Ofícios e Microempresas Artesanais); Conselho 

Consultivo da ANEFA (Agência Nacional para a Educação e Formação de Adultos) e 

interlocutora regular das Secretarias de Estado do Desenvolvimento Rural e do 

Trabalho e Formação. Neste âmbito, a animar faz então também parte da Comissão de 

Acompanhamento do POEFDS (Programa Operacional para o Emprego, Formação e 

Desenvolvimento Social do QCA III), do Conselho Consultivo do Programa AGRO, da 

Comissão de Acompanhamento do Programa Ruris e do Conselho Nacional de 

Agricultura e Desenvolvimento Rural. 

No contexto em que se identificavam simultaneamente fortes responsabilidades 

sociais e profundas carências de meios para animar uma rede, tanto mais notadas 

quanto se sabia do qualificado desempenho da CAL no apoio ao associativismo afecto à 

gestão do LEADER II378, a nova direcção promove (Novembro de 2000) um inédito 

Encontro dos Órgãos Sociais e Conselho Consultivo da animar, com algumas questões 

de partida:  

«Para que existe a animar? O que deve continuar a fazer? O que deve começar a 
fazer? O que deve deixar de fazer? De que tipo de animar precisamos: (...) 
sobretudo “entidade representativa”, que se afirma pelo peso da sua base social? 
Ou (...) sobretudo “entidade propositiva”, que se afirma pela defesa persistente de 
um quadro coeso de ideias? Tendo o desenvolvimento local entrado no 
“mainstream”, quer a nível nacional quer a nível europeu, vamo-nos acomodar a 
isso ou vamos pensar em alternativas, agitar ideias, animar continuamente o 
debate?»  

 

O resultante «debate de “ideias e caminhos”» procurou apoiar a preparação do 
«Plano de Actividades para 2001» e, concomitantemente, contribuir para a própria 
reflexão a realizar no quadro da MANIFesta 2001. Com base numa «dinâmica de 
reflexão» criada por 19 pessoas, na maioria representantes de entidades colectivas, 

                                                
378 Inclusivamente, esse apoio propiciou o surgimento em Fevereiro de 2000 de um lóbi paralelo, mais 
restritivo, de 29 ADL LEADER II: a Federação “Minha Terra”, que abordaremos adiante. 



 253  

chegou-se a um quadro de grandes conclusões. O documento divulgado sobre os 
resultados do Encontro refere que «as ideias definidas não são estanques, são 
interdependentes. Na sua base está a importância em articular inteligentemente o 
alargamento da base social da animar, que lhe trará acrescida representatividade, com 
um persistente trabalho de reflexão e acção política, assente na construção e defesa de 
ideias para uma intervenção cívica e solidária no desenvolvimento, como caminho para 
uma sociedade com mais coesão e justiça social». 

As «grandes conclusões» encontram-se agrupadas em cinco itens: A) Defender 
Princípios; B) Promover a Consolidação Interna e o Bom Funcionamento da Rede; C) 
Construir a Sustentabilidade; D) Criar Grupos Temáticos; E) Liderar a Criação de um 
Observatório do Desenvolvimento Local (Quadro 47). 

Uma breve apreciação do Encontro de Novembro e das suas “linhas de força” 
conclusivas (Quadro 47) permite-nos perceber uma implícita estratégia da direcção da 
animar no sentido de envolver, de forma participada, um corpo mais alargado de 
apoios para decisões, que teriam de passar pelo empenhamento e afectação de recursos 
de diversos agentes, não apenas dos presentes e suas organizações, nem apenas da 
animar.  
 

Quadro 47 – Recomendações sobre princípios e  
prioridades da animar na viragem do milénio 

Grandes linhas Conteúdos 

Defender 
princípios 

Enquanto movimento de afirmação do cívico, a animar deve promover a defesa de 
“novas” ideias e valores e de uma sociedade com mais coesão, através da pressão 
política (do nível local ao nível global) e da informação, educação e formação para a 
cidadania, enquanto processo interventivo de referência. 

Promover a con-
solidação interna 
e o bom funcio-
namento da rede 

Ligar mais e melhor, quebrar isolamentos, alargar e reforçar a rede, nomeadamente 
consolidando uma estrutura executiva central, mantendo um trabalho permanente 
de animação, inovando e melhorando na comunicação e informação e criando 
grupos de trabalho locais/regionais e temáticos. 

Construir a 
sustentabilidade 

● Defender junto do poder político formas de enquadramento do apoio financeiro às 
organizações de desenvolvimento local, quer no âmbito da Lei do Mecenato, quer 
noutros âmbitos. ● Conceber e realizar projectos e acções próprias e originais sem 
depender de fundos públicos. ● Estimular os sócios colectivos a inscreverem no 
orçamento dos seus projectos uma verba a canalizar para a animar (a troco da 
prestação de serviços). ● Perspectivar desde já as metodologias de actuação para 
o período pós QCA III. 

Criar Grupos 
Temáticos 

Criar grupos temáticos (...) suportados por projectos, que dinamizem a troca de 
experiências, a reflexão (prática-teoria-prática), a concepção de projectos e 
iniciativas e a sua execução, por exemplo em áreas como a “educação, formação e 
animação comunitária”, “direitos humanos e cidadania”, “cultura, identidades e 
território” e “animação económica”. 

Liderar a criação 
de um 
Observatório  
do Desenvolvi-
mento Local 

Promover, articulando actores do terreno e académicos, a criação de um Observa-
tório do Desenvolvimento Local, como instrumento de estudo, documentação, 
análise prospectiva e avaliação das organizações, projectos, iniciativas e práticas 
inseridas no movimento de desenvolvimento local. 
Realizar um estudo da pré-história e história da animar, como contributo para o 
ideário do movimento, a apresentar na MANIFesta 2003. 
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Os horizontes bastante ambiciosos, simultaneamente na esteira dos objectivos 

já afirmados nas assembleias, de trabalhos já iniciados (tanto pela animar como por 

ADL associadas) e correlativos do idealismo e da motivação (re)mobilizadora, parecem 

demonstrar uma vontade de ultrapassar “por cima” os prolongados efeitos das 

condições mais depressoras de 1998/1999. Isto passa por conseguir condições de 

operação para, de forma afirmadamente legítima, realizar intervenções essenciais de 

mudança social – com o DL – sem as quais não se concebem cenários de qualificação 

durável. Não deixa de ser também uma reacção à contemporânea dotação de meios de 

uma “concorrência” alegadamente «tecnicista», «funcionalizada» e «restritiva», mais 

servidora dos interesses programáticos e de curto prazo da administração central do 

que de um projecto de sociedade multiparticipado. 

Quando se efectuou o Encontro de Novembro de 2000 já decorria a preparação 

da MANIFesta 2001, que viria a realizar-se em Tavira, com a responsabilidade local da 

Associação IN LOCO, de Faro. Segundo apuramentos e estimativas da organização, 

reuniu mais de 1300 participantes, profissionais e colaboradores voluntários das ADL, 

mobilizou cerca de 300 entidades e registou mais de 40 mil visitantes. Para que isto 

tenha sido possível, foi necessário intervir em duas grandes vertentes.  

A primeira dimensão de construção da MANIFesta 2001 passou por um 

conjunto de acções de formação, iniciadas em meados de 2000 e prosseguidas em 

itinerância nas regiões de origem de 16 jovens técnicos e colaboradores de ADL 

portuguesas (do Continente e Ilhas). A capacitação destes formandos incidiu nas 

vertentes complementares de: a) realização de eventos; b) desenvolvimento local e 

regional. Ao longo do processo formativo, efectuavam-se também (com alguma 

mediação dos técnicos) os contactos regionais e dinamizavam-se as formas de 

participação para a Feira e até para a Assembleia, embora para esta tenha havido um 

processo paralelo e específico. 
 

12.4.6. Assembleias Regionais de preparação da MANIFesta: a discussão e 

algumas luzes 

A componente de discussão ideológica da MANIFesta 2001 foi construída de uma 

forma bastante intensa por associações, indivíduos e outras entidades de todo o país, no 

intuito de se proceder a uma «avaliação participativa do DL em Portugal». Neste 

processo, para além do envio de um questionário a mais de 400 IDL, realizaram-se 14 

Assembleias Regionais (envolvendo mais de 340 pessoas) para identificar os problemas 

do movimento associativo, as relações com os poderes, as dificuldades, as realizações, 

os recursos e os caminhos do futuro, tal como são perspectivados e desejados.  

Já no “Pontapé de Saída para a Assembleia da MANIFesta 2001” (16 de Outubro 

de 2000)379 se referia a importância de «dar continuidade aos debates regionais ou 

zonais que permitirão formalizar um documento amplamente discutido e reflectido, a 

                                                
379 Documento assinado por Nelson Dias, ao tempo em trabalho como técnico da Associação IN LOCO. 
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ser revisto e divulgado na Assembleia final da MANIFesta», «à imagem do processo 

levado a cabo na MANIFesta 98». Porém, desta vez ir-se-ia incidir na «avaliação (...) do 

movimento do desenvolvimento local em Portugal, iniciado há cerca de 15 anos», que 

«tem servido como escola para muitos dos seus impulsionadores, assim como para 

aqueles que a ele têm aderido». Por isso se afirma que  «a multiplicação das pequenas 

iniciativas levadas a cabo em todo o país representam um manancial de trabalho, de 

recursos e empenho que deve ser afirmado de uma forma clara», também como 

«consciência da “nossa” própria importância colectiva» e para «melhorar a eficiência e 

eficácia do movimento». 

De acordo com o mesmo documento, a avaliação deveria incidir nos seguintes 

pontos: a) o caminho seguido e os objectivos gerais do movimento; b) o tipo de recursos 

humanos e materiais afectos ao movimento e o tipo de pessoas que têm aderido ao 

mesmo; c) semelhanças e diferenças dentro do movimento, quanto a tipos de 

organizações e a lógicas e práticas de actuação. Quanto a este ponto “c”, são logo 

suscitadas questões «que remetem para uma certa tipologia de organizações 

emergentes da sociedade civil, por comparação a outra tipologia de organizações de 

carácter mais institucional». Por sua vez, este aspecto liga-se com o ponto “a” quando 

se pergunta: «estamos todos a seguir um mesmo caminho, embora os processos para lá 

chegar sejam diferentes», ou «existem de facto diferenças em termos dos processos, 

das lógicas e dos objectivos a atingir?». De forma mais explícita, afirma-se a 

importância de «reflectir sobre o discurso do desenvolvimento local (rural, urbano, 

integrado, sustentável, harmonioso, participado, etc) em Portugal, no sentido de 

perceber se ele é utilizado numa perspectiva mais simbólica e instrumental ou numa 

perspectiva mais prática e operativa». 

Por fim, a argumentação do “Pontapé de Saída” em torno da avaliação e da 

prevista formalização de uma «carta de princípios de relacionamento entre as 

organizações de desenvolvimento local e os orgãos políticos e governativos» prende-se 

com o “pós-2006”, «quando se esgotarem as grandes fontes de recurso financeiro que 

têm possibilitado o funcionamento deste tipo de organizações sem fins lucrativos e todo 

o trabalho que têm desenvolvido». Ou seja, reforça-se a ideia de necessidade da «auto-

avaliação do movimento» para «perceber a sua própria magnitude, possuindo desse 

modo dados concretos que permitam defender a necessidade da continuidade deste 

tipo de trabalho». 

Na presença deste desafio, o produto de uma primeira série de Assembleias 

Regionais (AR) permitiu elaborar um documento – sempre designado, até ao fim, por 

“Documento da Assembleia” – que, discutido numa segunda série de AR, foi objecto de 

reformulação para debate na Assembleia Nacional da MANIFesta 2001. Aqui foi 

alterado, após interacção com a apresentação e discussão dos primeiros resultados do 

apuramento do questionário. Antes de avançarmos para uma ligeira abordagem do 

mesmo, não nos dispensamos de apresentar um exercício de análise / síntese dos 

contributos das diferentes AR, embora na certeza de que o maior cuidado posto neste 
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trabalho não poderá ter qualquer pretensão de se aproximar em valor da riqueza das 

discussões e das propostas produzidas (Quadro 48). 

Algumas tentativas de identificar “padrões regionais” (especificidades com 

alguma endogeneidade) de diferenciação quanto aos temas abordados, debatidos e 

propostos sofrem um primeiro obstáculo de peso: raras foram as reuniões de uma 

região sem a participação de pessoas de outras. Em 2000/2001 o “animador de serviço” 

da IN LOCO para a dinamização do “processo Assembleia” foi praticamente a todas. E 

mesmo nas regiões onde a comparência de pessoas foi menor, com destaque para o 

Norte, a influência de universitários (introduzindo alguma “marca cosmopolita”) foi 

acentuada. 

Por outro lado, acresce que a diferenciação e variedade dos temas abordados 

(mesmo ignorando as cambiantes nos conteúdos) teve também a ver com diferentes 

dinâmicas de grupo, tanto em função da variedade tipológica de actores intervenientes 

como decorrente  do  próprio “efeito multiplicador”  suscitado pelo número  de 

participantes e por certas condições ambientais e circunstanciais (ex: estado de tempo, 

tempo disponível, quilómetros percorridos, presença ou ausência de factores de 

convivialidade...). Por fim, em termos de considerações prévias, há que referir a 

dificuldade, senão mesmo a impossibilidade, em separar de forma estaque cada um dos 

temas. Por exemplo, se o Norte e o Centro Interior não mostram qualquer registo 

quanto ao «envolvimento da Universidade» (tema D), tal pode significar apenas a 

ausência de detecção explícita deste domínio e provável inclusão implícita do mesmo na 

«relação das ADL / IDL com outras entidades» (tema A). 

O considerável peso do tema A no Centro Interior prende-se com a discussão 

em torno da possibilidade de criação de uma rede regional para o DL da Beira Interior 

(proposta das associações mais “politizadas” desta região). Embora «todos 

concordassem» nesse objectivo, «surgiram duas tendências claramente distintas»: uma 

delas «apostava numa forte ligação aos poderes locais e nacionais como forma de 

salvaguardar as ADL perante o embate do fim do terceiro QCA e outra defendia o 

distanciamento desses mesmos poderes como forma de garantir a independência e de 

se defender das máquinas partidárias que têm tendência para desvirtuar os projectos».  

No Norte, o tema incidiu sobretudo nas relações das ADL com as autarquias, 

situação suscitada pela presença de «autarcas e técnicos autárquicos», o que tornou 

pertinente abordar também questões correlatas mas “provocatórias”, enquadráveis nos 

temas E, P e Q. Esta região partilha ainda com a do Centro Interior os maiores pesos 

relativos no país do tema I (Identidade e Cultura), na medida em que os actores o 

sentem como um domínio a valorizar de forma especial, na falta de condições de 

competitividade regional onde a lógica de mercado seja ponderada pela valoração 

conceptual e simbólica dos produtos (imagem de qualidade não massificada). Assim, 

não admira uma certa relação com o tema J. 
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Quadro 48 – Grandes temas abordados nas Assembleias Regionais  
preparatórias da MANIFesta 2001 e relevância dada* aos mesmos 

 
 Regiões onde se realizaram as Assembleias 

Temas de discussão Norte Centro Interior Centro Litoral Lisboa e V.Tejo Alentejo/Algarve 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
A. Relação das ADL/IDL com outras entidades 6 21,4 7 23,3 2 4,4 7 10,4 11 15,7 
B. Relação das ADL/IDL entre si  e redes 1 3,6 2 6,7 0 0,0 8 11,9 4 5,7 
C. Cooperação e parcerias 1 3,6 2 6,7 2 4,4 3 4,5 6 8,6 
D. O envolvimento da Universidade 0 0,0 0 0,0 1 2,2 3 4,5 2 2,9 
E. Participação, cidadania e voluntariado 4 14,3 1 3,3 7 15,6 5 7,5 7 10,0 
F. Pobreza, exclusão, emprego e fixação de pessoas 0 0,0 4 13,3 4 8,9 6 9,0 5 7,1 
G. A mulher e o género 0 0,0 0 0,0 1 2,2 2 3,0 0 0,0 
H. Educação e Formação 1 3,6 2 6,7 5 11,1 6 9,0 5 7,1 
I.  Valorização da identidade e da cultura 3 10,7 4 13,3 2 4,4 2 3,0 3 4,3 
J.  DL e actividade económica 2 7,1 4 13,3 0 0,0 2 3,0 2 2,9 
K. Ambiente, Planeamento e Ordenamento 0 0,0 0 0,0 2 4,4 2 3,0 2 2,9 
L. Teoria do DL, valores e ética 1 3,6 0 0,0 5 11,1 7 10,4 3 4,3 
M. DL, regionalização e globalização 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,5 2 2,9 
N. Sustentabilidade do DL / das ADL 0 0,0 2 6,7 6 13,3 5 7,5 4 5,7 
O. Estatuto, reconhecimento público e visibilidade 2 7,1 2 6,7 3 6,7 2 3,0 5 7,1 
P.  Animação e metodologias de intervenção 3 10,7 0 0,0 2 4,4 2 3,0 4 5,7 
Q. Avaliação 4 14,3 0 0,0 3 6,7 4 6,0 5 7,1 

TOTAL 28 100,0 30 100,0 45 100,0 67 100,0 70 100,0 

* Os valores traduzem o grau relativo de insistência nas questões 
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O tema A não deixa de mostrar uma importância muito sensível no resto do 

país, embora com proporções menores. Mesmo a aparente menorização do mesmo na 

Beira Litoral apenas traduz a transferência de grande parte da problemática para 

aspectos interactivos, como os da «participação» (em E) e da «sustentabilidade» (tema 

N, passando sobretudo pela sobrevivência das ADL, em função das condições 

financeiras), sem se esgotar nestes380.  

Os aspectos mais conceptuais, políticos e supra-estruturantes do DL surgem 

sobretudo nas AR do Sul, mas também no Centro Litoral, se nos guiarmos pelo peso 

dos temas K, L, M e H. Todavia, enquanto no Centro Litoral os domínios L e H se 

associam ao papel dinamizador de pessoas sensibilizadas (em grande parte pela via 

profissional) pela relação educação / atitudes / participação cívica, no Sul tais áreas de 

discussão parecem emanar de maior diversidade de contributos: nuns casos (com 

relevo para o H) em função das sentidas carências do Alentejo e Algarve Interior em 

jovens e em formação “localmente qualificante” (factor de investimento local e retenção 

de recursos) para todos; noutros (maior relevo do L), sobretudo em Lisboa e Vale do 

Tejo – com gente também proveniente de outras regiões – devido ao peso acrescido de 

universitários, dirigentes da animar e membros de organizações cívicas com acção 

extra-regional (ONGD, ambientalistas, defensoras de direitos de grupos 

desfavorecidos...).  

Apontamentos minuciosos recolhidos381 nas duas AR de Lisboa e Vale do Tejo 

permitem-nos ilustrar a densidade (algo sincrética) de toda a problemática, 

demonstrando a artificialidade da cómoda separação temática. No que respeita a 

aspectos mais essenciais, cruzando domínios como L, M e N (que somam cerca de 20% 

das intervenções), um dos presentes (sujeito I) afirma:  

«Numa perspectiva de DL, a relação global-local tem de passar pela aquisição de 
consciência das pessoas sobre as ameaças e as oportunidades, de forma que essa 
consciência sirva para mobilizar localmente a criação de nichos e interacções para 
construir articuladamente caminhos de futuro, numa perspectiva de longo prazo, 
pensando nas gerações vindouras. [O DL será então] oposição ao privilégio do 
curto prazo pela economia global, pelo que (...) deverá servir uma ecologia humana 
orientada por um processo de ordenamento do território participado e solidário, 
condição da sustentabilidade». 
 

Outro sujeito (II), a propósito, questionou «se o DL será a implicação local do 

desenvolvimento global, tendo em particular atenção a perspectiva territorial, ou se 

será o desenvolvimento possível, ou seja, a resistência dos territórios não “apetecíveis” 

                                                
380 A importância dada às matérias do tema não deixou de ser empolada pela publicitação e 
disponibilização aos membros da rede, por membros da direcção da animar e da In Loco, do documento 
«COMPACT, uma “carta de boas práticas” elaborada e aplicada em Inglaterra», no relacionamento entre o 
Governo e o «sector cívico e solidário» (cf. HO, 1998), e de outro semelhante quanto à Irlanda (VV.AA., 
1998). 
381 Mesmo as citações, indicadas entre aspas, correspondem ao resultado combinado do registo pessoal no 
momento e das subsequentes interpretações nos dias seguintes, com o auxílio da memória. Não se tratando 
de rigorosa transposição de afirmações gravadas, terão certamente um poder revelador limitado pela 
deformação que a nossa formalização escrita introduz. 



 259  

pelas estratégias do “mainstream”». Sobre a «sustentabilidade do DL», afirmada no 

documento resultante da primeira AR, um sujeito III alertou para: 

«a necessidade de o DL procurar libertar-se da “escravatura das terminologias e 
ideologias” com que as Nações Unidas e outros sufocaram toda a “história” do 
desenvolvimento (...) porque qualquer desenvolvimento (...) tem de ser sustentável 
para se poder chamar desenvolvimento [o qual se] refere à utopia da perfeita 
conciliação entre interesse individual e comum, e só ao nível local isso será 
possível, com a efectivação das parcerias apropriadas. Toda a desgraça do 
subdesenvolvimento, colonialismo e Terceiro Mundo, ao nível global, significam a 
impossibilidade de a humanidade chegar a esse ideal. O surgimento da ideologia da 
sustentabilidade, com a Comissão Brundtland, fez esquecer que comunidades 
chamadas de “primitivas”, “atrasadas”, etc., já pensavam e procuravam as 
condições da sustentabilidade, ao nível local». 

 

Como resposta, um dos animadores da sessão e co-autor na redacção do 

documento (sujeito IV) quis esclarecer e sublinhou que... 

«os vários adjectivos apensos ao termo «desenvolvimento» surgiram para dissociar 
o respectivo conceito do de «crescimento», contrariando uma ideologia bastante 
implantada até aos anos 60. O caso particular do DL tornou-se mesmo parte de um 
discurso comum a diferentes actores e foi até apropriado por pessoas e entidades 
que não o praticam (...). Olhando para a curta história de associações e outras 
entidades, projectos e iniciativas, encontram-se muitos casos em que os actores 
mais não fizeram que “agarrar” um discurso existente e introduzi-lo em papel, em 
candidaturas, sem a coerência necessária para satisfazer as necessidades sociais da 
forma mais duradoura». 

 

Este aspecto levou o mesmo sujeito a concordar em parte com a perspectiva – 

deliberadamente provocadora – de um colega presente (sujeito V), que via o DL mais 

visível como «perfeitamente “domesticado” e não alternativo ao modelo vigente». 

Outra pessoa (sujeito VI) considerou que grande parte da discussão e do documento 

tinham um carácter algo «etéreo, face às necessidades concretas sentidas ao nível 

local». Mencionando os 15 anos de existência da sua IDL, salienta que conhece a 

animar há muito menos tempo, mas espera desta entidade «apoio para a 

ultrapassagem de obstáculos concretos» ao DL. Considera que...  

«entre o inovar e o reivindicar, a questão para o Local é o «como» (...). Como se 
pode trabalhar os recursos endógenos em interacção com os exógenos, de forma a 
que as pessoas possam “emergir”?»  

 

Este indivíduo apresentou depois a analogia metafórica de António Sérgio sobre 

o desenvolvimento pessoal, assimilado ao DL. Seria este como «uma planta jovem, 

carente de um tutor, que não a sufoque mas, pelo contrário, que a acompanhe, de modo 

que a própria sombra não possa prejudicar o desenvolvimento, em harmonia». Daí 

perguntar «como é que o discurso pode tomar a vertente prática, configurando os 

saberes e as acções das pessoas, no local». Na continuidade, levantando questões dos 

temas A e D, assevera que... 

«é nas interacções / negociações que há mais carências a nível local (...). Seria 
preciso que as pessoas que dominam as questões teóricas estivessem no local a 
fazer investigação participativa, permitindo mobilizar e acompanhar as iniciativas 
locais. Lamenta-se a ausência destes agentes: as Câmaras (limitadas na promoção 
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da ligação rural-urbano) não os têm, preferindo certo tipo de técnicos em 
detrimento dos vocacionados para a mobilização do potencial humano. Os Parques 
Naturais [exemplo pertinente para a sua IDL] poderiam ter um excelente papel no 
domínio em carência mas, integrando engenheiros e arquitectos paisagistas, por 
ex., também têm falta de geógrafos (geografia humana), sociólogos, antropólogos e 
outros profissionais vocacionados para o domínio humano, talvez considerado 
“dispensável” em Parques Naturais. Isto dá a impressão que nas “áreas protegidas” 
não se devem integrar pessoas, pelo menos os locais; aparentemente, apenas se 
promovem os visitantes, para “ver os Índios”(...)». 

 

Numa intervenção que se pode enquadrar na ligação dos temas A, B e M do 

Quadro 48, o sujeito IV considerou que... 

«o movimento do DL é muito apropriado, na esfera da reivindicação, pelas 
“grandes associações”, as ADL, enquanto que as pequenas colectividades, as 
pequenas iniciativas (...), as ALD, já têm o seu papel, não se podendo esperar delas 
tanto como outras dotadas com mais recursos. Mas, tendo as ALD intervenções 
locais importantes, é necessário encontrar as formas de exercer eficazmente as 
complementaridades com as ADL, articulando-se de modo a que este movimento 
se possa ligar a outros movimentos e entidades, formando outras 
complementaridades, aos diferentes níveis, do local ao global, para viabilizar a 
relação teoria-prática. Esta linha de continuidade a desenvolver caberia à animar, 
logo que possa dispor de recursos próprios para o efeito, articulando-se depois 
com outros movimentos mais alargados, que trabalham nas questões da 
globalização, por exemplo. Seria mesmo importante que o movimento do DL 
estivesse representado no Fórum de Porto Alegre». 

 

Manifestando uma certa discordância de que o «o movimento do DL» tenha 

uma afirmação política (impressão deixada por mais de um participante na discussão), 

o sujeito II argumenta: 

«é um “movimento político” mas sem tal afirmação. Já se afirmou na componente 
económica e mesmo na social, tendo em conta a actual resistência do 
associativismo e do cooperativismo, que já tiveram maior sustentação ideológica. 
O movimento do DL afirmou-se também do ponto de vista cultural: são 
principalmente as associações culturais que promovem a cultura no país382 (…). O 
“salto” que nunca se deu foi tornar mais político todo o movimento das entidades 
locais em prol da valorização cultural, social, económica… E é a falta desse “salto” 
que nos importa quando se fala de o DL «não ser alternativa», não ter capacidade 
de diálogo, de negociação, de não conseguir levar a cabo a dinâmica de 
relacionamento e de rede. Falta a dimensão política que permitiria a afirmação do 
movimento, mais do que “em si”, “para si mesmo” (...)». 

 

As questões que se ligam à relativa instabilidade do Terceiro Sector, em função 

da questão do financiamento, são transversais a vários temas mas podemos centrá-las 

principalmente no N. Uma delas relaciona-se com a qualificação e as aspirações e 

expectativas dos agentes de DL, de que relevamos um testemunho pertinente. Trata-se 

de um técnico, licenciado (em Geografia) e possuidor do grau de mestre (sujeito VII), 

que fazia em 2000 quatro anos de trabalho numa ADL: 

                                                
382 Tal como está exposto, discordamos. Admitimos, porém, que sejam as associações a promover uma 
“certa cultura”, fomentando a diversidade cultural correlativa de outras diversidades. 
383 Omite-se a verdadeira designação, identificativa. 
384 Cf., por ex., o Vez e Voz nº 72 e o Jornal da MANIFesta de 29-04-2001. A generalidade das citações de 
fonte não indicada, a propósito dos colóquios / debates, provêm dos três números deste jornal (artigos não 
assinados) ou de apontamentos de afirmações proferidas nos eventos. 
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«a minha associação tem técnicos “sobrequalificados” em relação ao que lhes pode 
pagar, tanto mais tendo em conta aquilo que efectivamente fazem (...). No dia-a-
dia, várias pessoas, ligadas à Segurança Social, à autarquia, ao Centro de Emprego, 
estão sistematicamente a pedir ajuda para tudo e mais alguma coisa (...). Deste 
modo, já se disseminou a expectativa no meio de que qualquer “problema 
complicado” que surja, a ADL383 resolve… “por culpa” de uma direcção muito 
empenhada e voluntarista, com gente competente e com “amor à camisola”. 
Chega-se à situação de eu estar a explicar a uma senhora que ganha 3 vezes mais 
que eu como se faz a acta (...). Em termos de início de carreira e de formação de 
pessoas, o movimento é muito interessante, não tem os vícios tão frequentes da 
administração pública, de uma certa forma de trabalhar. Há flexibilidade, 
dinamismo e entusiasmo; o problema é que depois não permite sustentar as 
pessoas: chega uma altura em que há desmobilização… Se pensamos em ganhar 
qualquer coisa, conseguimos um protocolo e a Câmara dá-nos 100 contos por mês 
ou pouco mais (...) e estamos no CLA, e estamos nos CLAS, e estamos na Comissão 
Local de Educação, e estamos nos Conselhos todos e mais alguns (...)». 

 

Outras questões sobre financiamento e remunerações prenderam-se sobretudo 

com a obtenção de recursos para actividades imputáveis às “competências da animar”. 

Numa das intervenções (sujeito VIII), foi apresentado o inconformismo perante a 

precaridade dos meios da animar, afirmando que isso não tinha de ser assim:  

«a animar deve prestar serviços concretos às associações, de tal forma que estas a 
remunerem por isso, tornando possível, por sua vez, que a estrutura possa 
satisfazer as necessidades reconhecidas pelas IDL. A capacidade para prestar 
serviços exige uma estrutura e esta custa dinheiro, tendo que ser financiada. Trata-
se de um ciclo, a passar de vicioso a virtuoso (...). E o modelo não pode ser o 
Estado, nem a função pública, mas sim um modelo empresarial. Porque andar a 
ganhar dinheiro não pode ser visto como pecado. Parece que estas associações 
vieram do lado católico ou da esquerda política, pelo que ganhar dinheiro “é 
pecado”!». 

 

O sujeito II rebateu esta tese, depois de focar a lógica com que a animar 

trabalha e a forma «como as associações são vistas pelo Estado»: 

«Estas entidades encontram-se amarradas por estatutos jurídicos e problemas 
legais que não permitem funcionamentos de tipo empresarial. Mas fala-se de 
lógicas empresariais de funcionamento, não de “resultados empresariais”(...). 
Quando se recebe dinheiro para levar a cabo projectos mas não se paga 
convenientemente aos agentes desses projectos, não se deixa funcionar com a 
“racionalidade empresarial” ou mesmo com outra, em boas condições. É o 
contrário do que acontece a um produto, como uma folha de papel, cujo valor de 
venda incorpora não só a matéria-prima mas também o trabalho e outros valores 
acrescentados na sua produção, transporte e distribuição, mesmo já sem 
considerar o lucro. As associações que prestam serviços ao Estado não estão a 
incorporar os custos de grande parte das funções (...)». 

 

O mesmo participante apontou então a limitação de se estar a trabalhar com um 

movimento social, de um trabalho com função social e de um ponto de vista social: 

«como não se produzem bens físicos visíveis, palpáveis e transacionáveis de forma 

lucrativa, é desconsiderado (...) e por isso é que temos os resultados que temos...». De 

seguida, aponta algumas contradições (aparentes), sentidas em processos de diálogo 

com diferentes técnicos de ADL: 

«E aquelas associações mais equacionadas pelo [sujeito IV] como fazendo menos 
DL são as que melhor pagam aos seus funcionários, que são também funcionários 
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da Câmara, em muitos casos, agentes colocados pelas Câmaras (...). Há um 
carácter de trabalho social dos agentes de DL, por contraponto aos que cobram por 
qualquer acção de animação ou sensibilização, chamando-lhe talvez “de 
formação”. Mas também porque a animar tem tido um trabalho de “animação 
para a emancipação” e para a (auto)consciência do sentido de relativa (pouca) 
autonomia de certos agentes de DL. Será falta de “sindicalização” ou de visão?. 
Talvez a animar tenha sido a única entidade a tentar fazer um trabalho de criação 
de redes entre os técnicos e os agentes de DL. O caso do projecto dos “Novos 
Valores do DL” tinha um pouco desta perspectiva, tendo em conta a existência nas 
associações de DL de uma nova geração, um grupo de gente que nelas ingressou 
porque não tinha emprego noutro sítio, porque gostou, porque achou interessante 
(...) e não tinha vícios (...). Alguns até queriam voltar para a terra dos pais. Mas 
depois confrontam-se com outros, que até lá estão também, na terra dos pais: na 
Segurança Social, no Centro de Emprego, na Autarquia, etc. A primeira grande 
crítica que nós recebemos de dentro das associações, dos dirigentes das 
associações, foi que estávamos a transformar aquilo num processo de sindicalismo. 
Ou seja, o “patronato associativo” assumiu-se como tal e disse “Alto lá! Nós aqui 
temos isto muito bem regulado! Não venham agora cá estragar-nos o negócio!”». 

 

Um sujeito IX, empresária agrícola e multi-sectorial no Sul, chamou a atenção 

para o grande número de dirigentes de associações em que o funcionamento não tem 

estas características apontadas: «aquelas que têm funcionado e aguentado, graças à 

prestação de serviços à população do meio e a outras entidades, usam mesmo modelos 

de desempenho empresarial, com “ginástica financeira” e sacrifícios, mas seguindo uma 

estratégia, sem o que já teriam fechado as portas há muito. Estas empresas têm sido 

bem geridas, jogando as regras do jogo, que felizmente tem evoluído bem, mas ainda 

estamos longe de chegarmos onde a gente quer (...)». Confrontado pelo sujeito VIII, 

que preferia «as nossas cabeças» às «regras do jogo», IX insiste na força superior das 

regras do jogo, salientando que... 

«as pessoas esquecem que o mundo empresarial recebe muito mais subsídios do 
Estado do que as associações alguma vez vão receber. Se estamos com “complexos 
de culpa” dos subsídios dados pelo Estado, isso não tem qualquer sentido (...). E 
anda muita gente a tentar demonstrar (...) e espero que uma avaliação bem feita 
demonstre, que estamos a fazer coisas que valem muito dinheiro». 

 

Sem fugir à grande questão da sustentabilidade das ADL, outro participante 

(sujeito X), que se apresentou como funcionária pública que sempre trabalhou em 

termos de voluntariado social, num compromisso externo à função pública, considera 

que teríamos algo a aprender das IPSS:  

«o facto de terem caminhado para um pacto de cooperação, que lhes dá um peso 
negocial enorme, faz pensar (...). Podemos pensar que temos de criar 
sustentabilidade económica, que é importante desde que seja na perspectiva de 
uma racionalidade que tem de ser bem avaliada. Mas temos de pensar em dar uma 
continuidade às pessoas que querem vir trabalhar… «e eu sinto que as associações 
representam para os jovens que iniciam uma carreira profissional, ou que saem 
das universidades, uma óptima oportunidade de treinamento e de não 
mergulharem na (...) função pública. Eu, que estou prestes a deixá-la, sinto-me 
com toda a legitimidade para dizer: fujam da função pública, encontrem 
alternativas, criem os vossos próprios postos de trabalho, inventem, inovem, 
revolucionem mas, por favor, fujam da função pública!». 
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Questionada sobre o termo «carreira», X prefere distingui-lo de “carreirismo” e 

encará-lo como um compromisso com um posto de trabalho numa perspectiva de 

cidadania. Vemos aqui uma óptica que liga a sustentabilidade do Terceiro Sector aos 

caminhos de uma inovação social, num ambiente “formativo e realizador”, mas de 

emprego flexível, conotado com os serviços de proximidade privados sujeitos a acordos 

com o Estado. No entanto, a sua perspectiva não se fica pelas IPSS, observando o 

emprego em IDL como formação vantajosa que deve implicar contratualização. Por isso 

acrescenta: 

«Na minha experiência conheci muitos jovens que passam pelas associações e que, 
em termos de concursos para diversas entidades públicas e privadas, ficam 
bastante bem posicionados, passando à frente de outros. Assim, o trabalho em IDL 
mostra-se como uma oportunidade de valorização, transitória, tal como acontece 
na minha entidade. Claro que fico com pena de não poder reter aqueles jovens 
depois de sentir o bom serviço prestado e de ter criado relações de amizade (...). 
Mas esta MANIFesta será uma boa oportunidade para apresentar uma proposta 
concreta para promover a sustentabilidade das associações, colocando mesmo a 
questão como os franceses: temos de receber dinheiro da Junta de Freguesia se se 
trabalha para ela, da Câmara se trabalha pelo concelho, do governador civil (...) e 
ainda temos de ter uma percentagem da CCR e do aparelho central. Temos de fazer 
um trabalho de preparação de forma a concretizar uma reivindicação de um “Pacto 
de Solidariedade para o DL”, para que não se perca a oportunidade desta 
MANIFesta» 

 

Terminamos (artificialmente) com a síntese de um dos presentes (sujeito XI) 

quanto aos temas A e B (mais de 22% do total das intervenções ), agrupando o 

conteúdo da discussão em três grandes preocupações: 1) debater a promoção da 

sustentabilidade (passar da “posição sobrevivente e defensiva” para uma “posição 

ofensiva”); 2) debater as estratégias de envolvimento e implicação / participação; 3) 

fazer a busca dos “pontos luminosos”, ou seja, bases de apoio para sustentar a nova 

postura das organizações que enformam o movimento do DL. 

 

12.4.7. Os debates finais e o produto ideológico obtido: aspectos 

conclusivos da MANIFesta 2001 

A relevância dos aspectos focados nas diferentes AR – de que pudemos ilustrar algumas 

partes significativas – prende-se com as contribuições para a MANIFesta 2001. 

Embora traduzindo preocupações específicas, estas sempre tiveram de se enquadrar 

num articulado de ideias avaliadoras e propositivas, como as que se puderam 

consubstanciar em texto do Documento da Assembleia. 

Tal como foi difundido em nota de imprensa, ambicionava-se «uma Assembleia 

que continue e aprofunde o espírito de Santarém, Tondela e Amarante, dirigida para 

cinco objectivos fulcrais: (1) contribuir para avaliar o trabalho das ADL e organizações 

cívicas e solidárias nos últimos 15-20 anos; (2) aprofundar o debate sobre a tipificação e 

a natureza das práticas das ADL e organizações que se reconhecem como entidades de 

DL; (3) contribuir para a elaboração de uma “Carta de Relacionamento entre as ADL e 

o Estado”; (4) identificar um conjunto de temáticas prioritárias tendo em vista a 
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definição de novas e urgentes linhas de intervenção no DL, respondendo aos desafios de 

um país e de um mundo em mudança; e (5) contribuir para reforçar o movimento de 

DL, através da clarificação e aprofundamento dos laços de relacionamento entre redes 

ou organizações nacionais e regionais e organizações locais». 

Ao mesmo tempo, Tavira assistiu ao aumento do número de debates / colóquios 

temáticos, em relação à MANIFesta anterior. Se antes foram cinco, de importância 

indiscutível no contexto da probemática do DL, em 2001 passaram para treze, não 

menos fundamentais: 

I. «A Iniciativa EQUAL», debate dinamizado pela própria gestora nacional do 
programa, de grande relevância para o DL na medida em que permitiu 
esclarecer as potencialidades deste PIC (financiado pelo FSE) para o período 
2000-2006, no sentido de testar formas inovadoras e em parceria para 
combater as desigualdades e as discriminações no mercado de trabalho. O 
momento foi aproveitado para distribuir guias de candidatura. 

II. «O Cooperativismo como Factor de Desenvolvimento Local», numa 
organização e dinamização partilhada do INSCOOP e da animar; tratou-se, por 
um lado, de uma ocasião para debater a economia social, mostrando a 
confluência dos «movimentos» cooperativo e do DL, bem como a problemática 
da formação no seio das IDL. Por outro, foi uma oportunidade especialmente 
favorável de apresentar o PRODESCOOP – «mais uma medida que um simples 
programa», segundo responsáveis do INSCOOP – pela prevista possibilidade de 
contar com o potencial das ADL, pela sua implantação e papel catalisador, para 
a difusão alargada (e extra-urbana) das sua vantagens. 

III. «Agricultura Biológica e Desenvolvimento Sustentável», da responsabilidade 
exclusiva da AGROBIO, que foi um momento muito participado de balanço, 
entre o entusiamo das revelações do crescimento na Europa (consumos, 
produções, cursos, unidades de agroecoturismo, etc.) e o pesar pelas 
insuficiências em Portugal. 

IV. «Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto: um Balanço para o 
Desenvolvimento»: pequeno colóquio dinamizado por responsáveis da FPCCR, 
transmitiu uma série de conclusões ainda “frescas” do IV Congresso Nacional 
das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto384 (6-8 de Abril), em torno 
das necessidades de promover, avaliar e apoiar essas entidades, “escolas de 
participação cívica” e «complementos indispensáveis dos meios massificados de 
socialização e aculturação». 

V. «Educação e Formação de Adultos nas Dinâmicas de Desenvolvimento Local», 
animado pela ANEFA e por convidados de certas ADL, permitiu a divulgação 
de «experiências que se fazem por todo o país, de Sabrosa a Guimarães, no 
Norte, até à Messejana e Castro Marim, no Sul, sem esquecer S. Miguel de 
Machede», bem como o debate em torno do respectivo trabalho. 

VI. «A Globalização na Mira do DL: Globalizar Solidariedades e Resistências»: 
debate promovido e conduzido pela ATTAC, no sentido de consciencializar os 
presentes para a necessidade de efectuar pressões a todos os níveis para 
promover a «justiça social, respeito dos direitos e liberdades, a qualidade de 
vida, a equidade, o respeito e a paz», lutando pela limitação da especulação 
financeira, da competição desregrada e dos seus efeitos, por exemplo. Ao 
mesmo tempo, serviu para preparar a participação portuguesa no II Fórum 
Social Mundial (Porto Alegre, 2002). 

VII. «Associativismo, Cultura e Desenvolvimento»: colóquio organizado e 
moderado pelo INATEL «contemporâneo», à volta das questões de «promoção 
e divulgação dos saberes populares, gerando dinâmicas e lançando pontes entre 
o DL, o turismo social e associativo, o desporto para todos ou a cultura 
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popular». Como a entidade (pública) assume a sua posição privilegiada na 
temática da Economia do Lazer, procurou fazer confluir questões do 
«quotidiano dos cidadãos e prioritárias nas políticas dos governos» que se 
encontram nesse domínio. 

VIII. «Microcrédito: um Instrumento de Luta contra o Desemprego e a Pobreza»: 
debate preparado e dinamizado pela ANDC, em que «quase todos os [40] 
participantes usaram da palavra», após uma «magnífica dramatização de um 
caso de microcrédito». Este evento permitiu também fazer o «balanço de dois 
anos de experiência», com quase uma centena de beneficiários, «sublinhando-
se que o acesso ao crédito não exclui recorrer a subsídios a fundo perdido e que 
o auto-emprego não é solução para todos os desempregados». No fim, a 
(auto)apresentação de uma microempresa criada a partir do apoio da ANDC 
serviu para alimentar mais algumas perspectivas. 

IX. «Ano Internacional dos Voluntários» (AIV): palestra realizada pela CNAIV, de 
apresentação do trabalho benévolo ou voluntário, em diferentes situações, na 
sequência do apoio dado pela animar à iniciativa da ONU e à Comissão 
Nacional, desde o seu início. 

X. «Comunidades Portuguesas e o Desenvolvimento Local», colóquio organizado 
pela animar e que juntou representantes da DGACCP, da Probarroso e da In 
Loco, quanto a entidades de Portugal Continental, e das CCPL, CCPF e 
Associação Aguarrás, respectivamente do Luxemburgo, de França e da Suiça. 
Aqui «foi demonstrada a vitalidade do movimento associativo que envolve 
migrantes e lusodescendentes, evidenciados os projectos desenvolvidos pela 
Probarroso, pela In Loco e pelas associações de portugueses no exterior», 
ficando contudo «claras algumas limitações» quanto à implementação de 
«parcerias transnacionais» para o DL. 

XI. «A Imigração e o Desenvolvimento», debate da responsabilidade do CIDAC, 
em torno de uma visão positiva dos contributos dos imigrantes e da forma 
como são envolvidos em dinâmicas de participação e cidadania, nuns casos, e 
como podem sê-lo, em geral, como contributos para a inserção e para o 
desenvolvimento. A preferência do CIDAC por esta dinamização específica, e 
não em torno do «Comércio Justo» (como antes) teve a ver com a 
disponibilidade de um stand onde este domínio pôde ser promovido de outras 
formas.  

XII. «Artes e Ofícios no Novo Milénio», da iniciativa do PPART, contou com uma 
comunicação do Presidente da respectiva Comissão Nacional (sobre a 
importância estruturante do Estatuto do Artesão) e de outras duas, abordando 
o «movimento associativo de artesãos» e o instrumento técnico AGATA 
(Aplicação de Gestão para Unidades Produtivas Artesanais). Apesar de 
limitações circunstanciais, foi possível obter algumas perspectivas sobre 
diferentes formas em que as materializações da cultura tradicional são sujeitas 
a processos de inovação que se correlacionam com a própria inovação social 
inerente ao DL. 

XIII. «Educação Ambiental como forma de cidadania activa», da iniciativa da 
Associação de Mães de Rabo de Peixe (a freguesia mais pobre dos Açores). 
Segundo R. Aranha385, a intervenção partiu da acção desta associação para a 
valorização das mulheres, no sentido de promover comportamentos e estilos de 
vida em prol da higiene, do arranjo privado / público e da salubridade, mas «a 
principal dificuldade revelou-se ser a gestão de conflitos». 

 

                                                
385 Artigo no jornal Pessoas e Lugares nº 19, p. 13 
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O longo Documento da Assembleia de Tavira (15 páginas densas, excluindo os 

anexos) – donde foi possível “destilar” a Declaração de Tavira – intitula-se «Caminhos 

Novos do Desenvolvimento Local: Avaliar, Afirmar, Reforçar, Desafiar». A extensão 

deste leva-nos a dispensar maior incidência que uma breve apresentação dos tópicos386, 

suficiente para o nosso objectivo.  

Em primeiro lugar, faz-se um historial do Movimento do DL, incluindo o 

percurso participativo de construção da própria MANIFesta 2001, seguindo-se a 

apresentação das grandes conclusões e propostas da Assembleia, organizadas em três 

grandes áreas ou blocos:  

A. Dos Princípios – De Nós para Nós 

B. Dos Métodos de Acção – De Nós para Todos 

C. Do Relacionamento Estado-DL – De Nós para o Poder Político e V.V.387 

Dentro do Bloco A, os elementos essenciais de um discurso de auto-

representação do “movimento do DL” como motor de uma cultura democrática de 

exigência e de responsabilidade transterritorial e transgeracional configura-se nos 

itens: 1. DL: clarificar visões e melhorar práticas; 2. Qualificar dirigentes e técnicos; 3. 

Tecer a rede do DL: do local para o regional, nacional e transnacional; 4. Promover a 

avaliação do DL.  

No Bloco B, é o domínio da mobilização de meios (para todo o DL «cívico e 

solidário») que ressalta. Assim, temos: 5. Promover a revalorização da identidade local; 

6. Fazer dos jovens parceiros activos do/no DL; 7. Implicar, envolver os cidadãos!; 8. 

Criar parcerias DL – instituições de Ensino Superior e Investigação; 9. Desenvolver 

uma Estratégia de Comunicação para o DL. Muitos dos meios considerados foram já 

encetados, pelo menos em parte, em diferentes momentos da vida da animar. 

No Bloco C, faz-se uma simultânea avaliação crítica de uma governança limitada 

e um conjunto de propostas / exigências no sentido da independência das OIDL388 e da 

contratualização para a sua sustentabilidade (que será a de todo o Terceiro Sector), 

segundo os títulos: 10. Definir as bases para o relacionamento com o Estado389; 11. 

Articular OIDL e poder local; 12. Construir a sustentabilidade das OIDL. Esta última 

inclui a exigência de medidas urgentes do poder político, «como a criação de um 

“Programa de Promoção do Desenvolvimento Local” (...)», mas também de acção 

responsável do âmbito interno das ADL: «(...) progressiva assunção, por parte dos 

animadores, de um papel mais activo no desenvolvimento de projectos e actividades 

relevantes, que criem o valor acrescentado suficiente para garantir a sua própria 

remuneração». 

                                                
386 Para eventual interesse, pode obter-se rapidamente uma cópia em www.animar-dl.pt. 
387 V.V. no original, com o significado de «vice-versa». 
388 Organizações e Iniciativas de Desenvolvimento Local. 
389 Neste âmbito, foi desenvolvido e aprovado na própria MANIFesta 2001 o documento Bases para uma 
Plataforma: Estado – Movimento do Desenvolvimento Local. 
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Por fim, o Documento da Assembleia conclui – no último de seis parágrafos da 

secção intitulada «Um novo ciclo a partir de Tavira», quase toda dedicada a um balanço 

sintético – com uma mensagem mobilizadora: 

«Agora, a partir de Tavira, há que caminhar para a emancipação do movimento de 
DL, apostando num Estado-Parceiro, mais aberto e democrático, melhor 
organizado, com postura flexível e real capacidade para agir 
conjugadamente no e para o Desenvolvimento Local. E, no que só a nós 
respeita, há que afirmar um movimento de DL independente, socialmente 
responsável e desafiante, que construa passo a passo a inovação para o 
progresso dos cidadãos, gentes e territórios. Porque o desenvolvimento local é uma 
oportunidade de futuro!» (realce nosso). 

 

Tal como foi reconhecido pela generalidade dos participantes, segundo palavras 

de responsáveis envolvidos no processo, a presença do Presidente da República, pela 

segunda vez neste tipo de evento, bem como do Ministro do Trabalho e da 

Solidariedade (este na própria Assembleia), em representação do Primeiro Ministro, 

ajudam a confirmar o interesse público e nacional desta forma de promoção do DL.  

 

12.4.8. Outras manifestações de empoderamento social: notas conclusivas 

sobre o protagonismo da animar. 

Queremos salientar, por um lado, o papel estruturante que tiveram as Assembleias 

Regionais preparatórias da MANIFesta 2001 – como factores de incorporação 

ideológica substancial no “produto de Tavira” – tal como o “processo de Amarante” já 

tinha ensaiado de forma promissora. No conjunto, isso permitiu criar, manter ou 

consolidar contactos de entidades de todo o país, de que relevamos, para já, as ADL / 

IDL e outras colectivas, fora do universo político-administrativo, que puderam 

colaborar nos diferentes eventos da rede. São em menor número que as entidades 

associadas da animar e há mesmo várias que nunca se filiaram, assim como 

representam diferentes níveis (frequência) de colaboração (Fig. 32)390. 

Por outro lado, sublinhamos que o envolvimento múltiplo de parceiros do 

universo institucional, com relevo para os do aparelho político-administrativo (a que 

não demos particular relevo391), foram determinantes para os debates realizados e para 

outras participações, não esquecendo o seu papel como destinatários (ouvintes 

potencialmente receptivos) dos resultados da participação organizada de base popular. 

Em suma, toda a dinâmica delineada corresponde a uma amostra da configuração 

específica em Portugal de um mesmo processo sócio-político que tem lugar nas 

                                                
390 Apenas representamos na figura as do Continente, mas das ilhas também poderíamos apontar duas ou 
três. 
391 Não considerámos pertinente fazer uma relação dos meios institucionais envolvidos em qualquer 
MANIFesta, mas podemos afirmar que eles foram aumentando, na mesma medida em que a animar 
conquistou posições no «diálogo inter-institucional», inclusive no âmbito das responsabilidades acrescidas 
como «parceiro social». Além disso, aos resultados da influência desta associação-rede entre 
representantes do Estado Central (ex: ministérios da Agricultura, do Trabalho e da Educação) somam-se 
os das entidades locais organizadoras nas suas relações com representantes do aparelho político-
administrativo desconcentrado, autarquias e outras organizações regionais / locais. 
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sociedades democráticas onde se efectua o fortalecimento da sociedade civil, condição 

da governança implicada na regulação social.  
 

 

 

 

Fig. 32 - Entidades colectivas do Continente com intervenção  
em meio rural que mais colaboraram com a animar 
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No contexto das grandes mudanças, a nível mundial, que desafiam e alteram 

padrões culturais e interesses estabelecidos, a resiliência da sociedade manifesta-se. 

Lembramos que, sob a pressão da ideologia liberal, é a própria ética liberal mobilizada 

para dar às pessoas dignidade e protagonismo, contra a inércia associada à conservação 

de privilégios, duramente conquistados ou não e, por vezes, de forma hoje considerada 

reprovável. Propalado na Europa o princípio da subsidiariedade, este contextualiza as 

afirmações de aprofundamento da participação cidadã e da democracia, que levou a 

animar a prosseguir os caminhos da agitação («animação») para a mudança 

localmente protagonizada em meios desfavorecidos, ou seja, para defender interesses 

ainda pouco estabelecidos, dando-lhes a «vez e a voz». 

Desta forma, como exemplo de desafio transparente aos poderes estabelecidos, 

numa “coligação estratégica” usaremos os já referidos «Encontro Participação e 

Cidadania», de Junho de 2001 e a «Interpelação cívica ao novo poder político», que foi 

apresentada aos partidos concorrentes às eleições legislativas de 2002 e com difusão na 

comunicação social e nos meios internos de diferentes organizações. 

De acordo com a notícia em O Público de 8-03-2002 tratou-se, neste último 

caso, de fazer pressão organizada para colocar na agenda política «o reconhecimento 

oficial pelo Estado dos movimentos cívicos “que mobilizam os cidadãos, contribuindo 

contínua e solidariamente para a resolução dos muitos e diversos problemas das 

pessoas e territórios”: 

«As instituições signatárias pedem mesmo que esse reconhecimento implique a 
recomposição do Conselho Económico e Social para o adaptar à “representação da 
sociedade civil organizada”. Também o “relacionamento regular” entre o primeiro-
ministro e os movimentos cívicos, e a redacção de um “projecto de lei-quadro 
sobre os movimentos cívicos e as suas relações com os poderes públicos” são 
propostos nesta carta. O documento sugere ainda a criação de uma sub-comissão 
especializada no Parlamento e de uma instância pública de recursos ao serviço dos 
movimentos cívicos, que funcione como “interlocutora e facilitadora de parcerias”, 
com uma “estrutura ligeira” e “a máxima economia de meios possível”».  

 

A notícia do Diário Económico do dia anterior precisa melhor e complementa o 

sentido da interpelação quanto à preconizada «instância pública de recursos». Trata-

se... 

«[da] necessidade de estabelecer um interlocutor público que «estimule e apoie os 
movimentos cívicos», o reforço de programas específicos e a reavaliação dos 
mecanismos que «conduzem a demoras injustificadas e descontinuidades gritantes 
nos processos de financiamento». 

 

Um dos últimos e mais recentes meios de participação da animar nas formas 

organizadas de lóbi para o aprofundamento da democracia ou criação de sociedades 

politicamente abertas prende-se com a adesão à Active Citizen Network (ACN), rede 

criada pela associação italiana Cittadinanzattiva para, entre outros aspectos: a) 

melhorar a visibilidade e a influência das OCS na UE; b) participar no debate sobre a 

reforma institucional da UE de forma a defender um sistema de governança que 

considere os cidadãos e as suas organizações como reais parceiros na elaboração da 
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política europeia; c) contribuir para o processo de alargamento europeu, apoiando o 

fortalecimento das sociedades civis e das organizações de cidadãos na “Nova Europa” 

(Vez e Voz nº 75, 2002:2). 

 

 

13. A mobilização programada do DLMR: os envolvimentos de animação 

das ADL LEADER 

13.1. Tutelas, parcerias “sine qua non” e os proveitos possíveis da 

“divinização do poder distante” 

Vimos atrás que o surgimento do PIC LEADER motivou a constituição de várias ADL. 

Referindo-nos apenas a entidades do Continente, somente 4 do LEADER I (20%) e 26 

do LEADER II (63%) tiveram data de fundação anterior à do surgimento oficial do PIC. 

Se excluirmos do LEADER II as pioneiras (que geriram um PAL na primeira fase), 

apenas 6 das restantes (28%) surgiram antes de 1994 e houve mesmo 5 oficialmente 

fundadas após 1994. Por outro lado, 8 do total das ADL do LEADER II (19%) não foram 

constituídas por autarquias e mais de 30% foram iniciativa de Câmaras Municipais 

(CM). 

Por exigências inerentes à filosofia do LEADER, as ADL surgidas por iniciativa 

das CM não puderam deixar de se abrir a outros tipos de parceiros, mas apenas metade 

delas partilharam a Direcção. Por outro lado, algumas ADL formadas por pessoas 

individuais ou por outras entidades não municipais tiveram também de incorporar 

outras parcerias (condição de aquisição de capacidade de financiamento próprio, se 

mais razões não houvessem), sobretudo a norte do Tejo. Neste caso, apenas 3 das 

criadas por iniciativa individual mantiveram o controlo da Direcção, 2 partilharam-na e 

2 perderam-na. Se considerarmos as de iniciativa «de instituições privadas e/ou 

públicas», excluindo CM, essas sim, conservaram a direcção na sua maioria (75% do 

total), apenas partilhando ou perdendo, para as CM, em quatro casos, 2 para cada 

situação (cf. SERAFIM, 1999:179). 

Embora a situação descrita inclua ADL de ambas as fases do LEADER, 

consideramos este assunto por diferentes questões que vêm na continuidade da 

problemática da criação de uma rede de cooperação entre ADL e com a preparação de 

um caminho de sustentabilidade naquilo que tem sido designado por territórios 

«alternativos» (MAGNAGHI, 1991; HOUÉE, 1992; PASSOS et al., 2000) e «de 

exclusão» (BRUNET et al., 1996; FARRELL, THIRION et al., 2000, BAPTISTA, 2001).  

Uma dessas questões tem a ver com a vulnerabilidade de muitas ADL e dos 

interesses cívicos face aos interesses públicos controlados pela via político-partidária, o 

que se associa ao excesso de centralismo e a um certo clientelismo que o sistema 

autárquico português ajuda a revelar (cf. RUIVO, 1993; F. F. LOPES, 2000). Outra 

questão, que se prende com a anterior, deriva dos próprios interesses de 
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compatibilização do DL com o desenvolvimento regional e o ordenamento do território, 

evidenciados após as primeiras experiências do LEADER I.  

Curiosamente, este quadro – de uma certa institucionalização da dependência 

que ajuda a configurar a «unidade nacional» – não implicou apenas restrições na 

capacidade de inovação social e de resposta alternativa para os problemas dos meios 

rurais em crise. Do ponto de vista do propósito que nos move nesta parte do estudo, 

começaremos por salientar duas realidades algo contraditórias.  

A primeira é que o frequente controlo municipal, apesar de não ter favorecido a 

cooperação interna inter-associativa durante o experimentalismo do LEADER I, jogou 

bem com uma generalizada ligação preferencial das ADL com organismos da UE, bem 

como com as relações institucionais internas (CNG e CN de Acompanhamento), com 

efeitos (in)formativos e estruturantes de futuras relações. 

A mesma apetência que desde cedo as entidades locais mais esclarecidas 

sentiram pelos “contactos com Bruxelas”, associados à fonte do acrescido acesso a 

apoios diversos, teve paralela correspondência em insistidos contactos, no âmbito do 

LEADER I, com a respectiva Célula Europeia de Animação (AEIDL) e com a Comissão 

Europeia (também para outros programas). Bruxelas tornou-se a cidade-símbolo para 

todos os que mentalizaram que «mais vale ir directamente a Deus que aos santos»392. 

Como refere SERAFIM (1999:111), os «contactos transnacionais (...) proporcionaram 

novos conhecimentos e relações que, sem isso, nunca teriam conseguido». A mesma 

autora acrescenta um depoimento valorativo, mas também demonstrativo da nossa 

óptica, de um membro da Terras Dentro: 

«(...) Os LEADER portugueses, durante o LEADER I fizeram muito mais contactos 
transnacionais do que consolidaram as relações entre os LEADER nacionais. O 
positivo é isso. De negativo é que, por nunca terem consolidado a sua dinâmica a 
nível nacional, estiveram sempre à mercê das decisões da Administração Pública» 
(cit. por idem:112). 

 

A segunda realidade paradoxal que o forte envolvimento municipal trouxe à 

dinamização LEADER teve a ver com alguns efeitos positivos da simultânea fraqueza e 

tendência controladora das Câmaras Municipais, na presença de uma sociedade civil 

débil. Tratou-se da boa receptividade que as ADL controladas por formas institucionais 

tradicionais vieram a apresentar face às surgidas iniciativas de formação / animação 

cuja credibilidade assenta numa certa imagem tecnocrática ou, pelo menos, vinda da 

capital (do “centro do capital”), de fora...  

Desta forma, técnicos de desenvolvimento dependentes de entidades 

empregadoras que veneram o planeamento de gabinete, ratificado no contexto da mera 

democracia representativa, sentem-se convidados a partilhar uma certa “fé” (se não a 

têm já) nos meios tradicionalmente acreditados de “condução para o progresso”. Ou 

seja, aqueles instrumentos que a centralização urbanocéfala e um certo “elitismo 

                                                
392 Expressão de uso popular encontrada (noutra escala de análise) no estudo de MORENO (1999b) e que 
traduz o privilégio das relações com a capital (Lisboa) na angariação de recursos para o Local, em 
detrimento da difícil exploração do potencial regional / local. 
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mainstream” têm feito associar à «eficiência»393. São os meios técnicos atestados, 

produzidos nas instituições mais respeitadas para utilização geral dos que querem «agir 

racionalmente». São também os que permitem evitar instrutivas mas morosas 

negociações intra-regionais, complicados entendimentos políticos e cívicos de 

concertação, usando certificadas metodologias de planeamento para “saltar por cima de 

entraves dispendiosos”. 

No cruzamento das duas realidades contraditórias apontadas, iremos encontrar 

o percurso nacional da INDE, no seio dos indivíduos e entidades com mais contactos 

em Bruxelas que lançaram as primeiras sementes de dinâmicas de encontros e de 

cooperação interna, bem como acções posteriores eminentemente relevantes, caso do 

processo desencadeado com a CAL. Se atrás pudemos ilustrar o caso da animar, 

incidiremos agora no trabalho daquela entidade, cujo enquadramento das actuações foi 

substancialmente diferente do desta rede. Embora alguns dos atributos-tipo de um 

modelo tecnocrático não sirvam para caracterizar a acção da INDE, pois tal seria 

teórica e praticamente inconsistente com as necessidades das pessoas e das áreas 

estruturalmente carenciadas, os recursos utilizados para o DLMR começaram por se 

apoiar, em alguns aspectos, em procedimentos tecno-burocráticos, de implantação 

descendente. 

 

13.2. Da cooperação internacional ao “ACORDAR” em Portugal... para a 

compatibilização local / regional 

A INDE – acrónimo de Intercooperação e Desenvolvimento – é uma ONGD criada em 

Lisboa em 1988, com o estatuto de Cooperativa, na falta de um estatuto de ONG. Partiu 

da iniciativa de um agrónomo francês com formação académica ao nível de 

doutoramento e forte sensibilização para a Cooperação Norte-Sul, mas também de 

outras pessoas que trabalhavam em instituições de idêntico estatuto (no norte do país e 

em Lisboa) e em projectos de ajuda em países de África. A antecedência mais directa da 

INDE foi o Projecto de Cooperação para o Desenvolvimento em São Tomé e Príncipe. 

Neste contexto, Lisboa parecia ser uma localização ideal para uma organização que 

quisesse funcionar como ponte entre a Europa e os países do Terceiro Mundo. 

De acordo com um prospecto da organização, «Intercooperação» é definida 

como «a cooperação directa, recíproca, transparente e solidária entre pessoas, grupos 

ou instituições de diferentes territórios ou no seio de um mesmo território»394. No 

mesmo folheto, a INDE publicita os seus objectivos: 

«favorecer a cooperação directa a todos os níveis; desempenhar um papel 
catalisador / animador das modificações e das relações de parceria, em Portugal 
como noutros países da Europa, a Este e nos países do Sul, numa perspectiva 

                                                
393 Conceito cuja corrente confusão com o de «eficácia» pode ser interpretada como resultado do discurso 
ideológico da “ciência dos interesses dominantes”, a “economia do produtivismo e do consumismo”. 
394 Para uma perspectiva mais desenvolvida sobre a concepção de «intercooperação» cf. Pratas VIEIRA 
(1993). 
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internacional; fornecer e promover os instrumentos metodológicos de intercâmbio 
e ligação». 

 

No currículo da organização constam intervenções em diferentes países das 

regiões indicadas, «no meio rural como no meio urbano, em operações intersectoriais e 

numa perspectiva integrada e multidisciplinar», o que «justifica a integração da INDE 

em diferentes redes de cooperação (Meridiana, CRIDEL, EURADA...), e como um 

parceiro privilegiado com os organismos de desenvolvimento nos outros países – 

particularmente em França, com o GRET». Desses países, apontam-se o Equador, a 

Polónia, São Tomé e Príncipe e Portugal, quanto a projectos de longa duração, e a uma 

maior variedade de «missões curtas», numa «assistência técnica a outros projectos». 

Naturalmente, isto traduz a excelente mobilidade relacional – bem como geográfica 

(não apenas em Bruxelas) – e captação informativa do dirigente, que lhe permitiu e aos 

seus colaboradores o acesso aos concursos a nível da UE e de organismos da ONU, por 

exemplo. 

Uma observação sobre a natureza dos projectos da INDE revelou que uma 

grande maioria dos de intervenção directa dizia respeito ao meio urbano395, aquilo que, 

segundo MENGIN e MASSON (1989), se deve classificar no domínio do 

«desenvolvimento social», embora se possa argumentar que pelo menos alguns se 

enquadram também como DL. Muitas das intervenções traduziram-se na organização 

de seminários e encontros e na edição de jornais, revistas e livros, destacando-se nestes 

os que apresentaram uma vocação formativa ou de manual. 

Para incidir naquilo que nos interessa particularmente – as contribuições da 

INDE para o DLMR em Portugal (Continental) – temos de partir dos caminhos 

cruzados que consubstanciam a influência dos organismos europeus em Portugal, um 

domínio político inequívoco.  

A principal origem do processo esteve em algumas consequências indirectas do 

LEADER I. Sendo este PIC uma emanação dos interesses representados na DG-VI da 

CCE (Agricultura e Desenvolvimento Rural), logo após a sua entrada em 

funcionamento outros interesses procuraram os meios para limitar os seus alegados 

“potenciais efeitos perversos”. Por isso, entre 1992 e 1994 a DG-XVI (Políticas 

Regionais) lançou um debate sobre o tema «acções locais, que contributo para o 

desenvolvimento regional», no âmbito do qual a INDE se encarregou, com 

financiamento daquele organismo, de «organizar cinco encontros em todo o país» 

(Portugal, no caso), «em parceria com várias ADL» (THIRION, 1999a:II). As ADL 

parceiras, co-organizadoras dos encontros no Alentejo (Outubro de 1992, Alvito), no 

Norte (Março de 1993, Chaves), na Beira Interior (Outubro de 1993, Guarda), no 

Algarve (Novembro de 1993, Loulé) e na Madeira (Fevereiro de 1994, Funchal) foram 

respectivamente, Terras Dentro, ADRAT, ADRUSE, IN LOCO e ACAPORAMA. Na 

mesma resenha onde se compilam estas informações, o autor procura esclarecer o 

sentido da iniciativa: 

                                                
395 Cf. www.inde.pt e também, por ex., M. H. CAVACO (2000) e C. CAVACO (2001). 
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«Nesta altura não existiam ainda as ADR (com excepção do CDR em Setúbal) e as 
ADL estavam numa fase inicial. No entanto, já existia um grande capital de 
experiência ao nível local e o problema que muitas vezes se discutia era a 
necessidade de um debate, a nível regional, entre os diversos actores públicos e 
privados, para definir linhas comuns de actuação. Falava-se então de “Comissões 
de Reflexão”» (idem). 

 

Os encontros tiveram um carácter internacional, mas as participações foram 

sobretudo dos membros “mais extrovertidos” de associações, autarquias e organismos 

político-administrativos portugueses. Entre todos eles estiveram alguns dos membros 

mais influentes da posterior animar. Um deles considerou depois que a iniciativa da 

INDE servia a intenção desta organização em marcar presença no “movimento do DL”, 

pois o seu dirigente foi um dos actores que soube primeiramente da intenção de uma 

responsável da DG-XVI em encontrar em Portugal líderes destacados do DL, capazes de 

levar por diante iniciativas que conduzissem a processos endógenos e participativos – 

da sociedade civil – para a afirmação regional / local. 

Este estímulo de iniciativa da Comissão Europeia ligava-se à disponibilidade de 

uma subvenção global para o DL, acessível a candidaturas a contratos-programa 

resultantes de planos elaborados por consórcios com escala regional, em quaisquer 

países da UE. Sendo uma pressão para desafiar os governos a encetar ou desenvolver 

políticas regionais participadas, os resultados não foram apenas os “encontros de 

sensibilização” mas sim a própria dinâmica de constituição de Agências de 

Desenvolvimento Regional (ADR). Em toda a Europa (incluindo nos PECO), as ADR 

constituíram o seu lóbi, a EURADA, a que a INDE se veio a associar. 

Foi este o “caldo nutritivo” para o surgimento em 1994 da Ideia Alentejo 

(dinamizada pela Terras Dentro), mas também da Globalgarve (impulsionada pela In 

Loco), entre outras, na perspectiva do acesso à tal subvenção que teria sido, na opinião 

de um dos actores, «uma espécie de Rendimento Mínimo Garantido, investimento 

estratégico para as ADL». Porém, o governo português de então opunha-se à 

formulação da CCE para esse instrumento, tal como o PDR 1994-99 deixava 

transparecer na sua versão inicial. Por isso, a Comissão Europeia, considerando que 

este persistia em privilegiar uma óptica nacional-sectorial, em detrimento de uma 

óptica regional (cf. COVAS, 1995; FERMISSON, 2000), fez pressão para que no QCA II 

surgissem medidas que pudessem vir a contrariar o excesso de hierarquização e 

centralização.  

Surgiu então o Programa IQADE (1997-98), continuado pelo IQADE II (1999-

2000), no âmbito do PPDR, uma solução tipicamente tecno-burocrática e de imposição 

descendente, para “qualificar estrutural e tecnicamente” as ADR. Assim, uma agência 

portuguesa certificadora (CDR), apoiada pela EURADA e por membros estrangeiros 

desta, puderam dedicar-se a “transferir know-how” e a divulgar “boas práticas”, sem 

que os saberes endógenos, assentes em práticas de aprendizagem / erro e de 
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«cooperação conflitual»396 pudessem ser reconhecidos como fundamentais, a não ser 

de forma diferida (após “aquisição de profissionalismo”, dificilmente pró-rural) e como 

uma manobra dilatória para a participação alargada na gestão de fundos públicos.  

No que respeita ao maior aprofundamento das questões em torno da ligação DL 

/ desenvolvimento regional e sobre o IQADE, remeteríamos para trabalhos específicos 

(ex: FERRÃO, 1995; EURADA, 1997; COVAS, 1997a; THIRION, 1999a). Aqui apenas 

pretendemos ligar todo o apontado contexto político ao caminho de “formatação do 

DL” protagonizado pela INDE, como se segue.  

Um resultado dos encontros promovidos pela INDE em 1992-1994 foi a 

produção de um «Manual Metodológico do Agente de Desenvolvimento Local» ou 

«Manual “ACORDAR”», editado em português (INDE et al., 1994) e em francês. 

Constituído de uma forma gradativa, em dossiê, num «sistema flexível de fichas 

independentes», esse trabalho ilustra com «extractos significativos dos debates» (do 

prefácio) a riqueza dos mesmos, mas acrescenta-lhes componentes de arrumação e 

sistematização das questões do DL (incluindo referências de ligação entre fichas).  

De acordo com os autores, o «carácter evolutivo» do manual «é inseparável do 

seu carácter participativo». Por isso, pensado inicialmente para «uma centena de fichas 

A4 frente e verso», concebeu-se depois um alargamento em «7 partes e 36 sub-partes», 

cada uma destas a incluir várias fichas, de tipos e níveis diferentes. As letras da palavra 

«ACORDAR» são mesmo utilizadas como separadores temáticos, cada uma delas com 

um significado sugestivo: A: Apresentação geral; C: Condições e conceitos; O: Observar 

– ouvir; R: Reflectir; D: Dialogar para definir; A: Animar para agir; R: Reservas. Isto 

permitiu organizar cerca de 200 fichas, mas o dirigente da INDE, após uma “análise ex 

ante” dos conteúdos de interesse, considerou que «para que o Manual ACORDAR possa 

ser relativamente completo, deverá integrar um mínimo de 500 fichas», tornando-o 

«um projecto muito mais ambicioso do que parecia à partida (...)». 

Assim, apesar de uma apreciável riqueza informativa e classificativa, ainda hoje 

o dossiê se encontra incompleto, permanecendo a «versão 1», de Outubro de 1994. 

Uma leitura do mesmo permite-nos considerar a “iniciativa ACORDAR” uma primeira 

“intelectualização do DL”, através de uma sistematização formal e mais ou menos 

didáctica dos problemas e dos processos envolvidos na concorrência entre factores de 

«degradação» e de promoção de pessoas e territórios. Não deixando de ser um 

instrumento de consulta pertinente deixa, todavia, a imagem de um “projecto 

encalhado”, pois não se encontram inúmeras fichas previstas em índices. Por potenciar 

desilusões, face a expectativas que a aparência sugere, pensamos que não constitui um 

meio privilegiado para a formação dos «Agentes de DL», e muito menos tendo em 

conta as suas características mais marcantes, que identificamos no capítulo VII. 

 

 

                                                
396 Expressão – declaradamente detestada pelo dirigente da INDE – de um dos membros da Terras 
Dentro e da animar que veio a integrar a INDE / CAL. 
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13.3. A Célula de Animação LEADER II: aspectos preliminares da 

intervenção 

Não obstante o “adormecimento” do ACORDAR, foi possível dar continuidade a grande 
parte das questões lá abrangidas, no âmbito da participação da INDE no Observatório 
Europeu LEADER (OEL), na sequência de colaborações com a AEIDL, de Bruxelas. 
Inclusivamente, para além da INDE ter passado a ser responsável aqui pela animação e 
coordenação do grupo temático «Metodologias de Inovação e do Desenvolvimento 
Rural», mais de metade dos Cadernos do OEL têm a autoria ou co-autoria expressa de 
Samuel Thirion.  

Desta forma, e face ao exposto sobre o percurso da INDE, a sua equipa técnica, 
além de carente de «projectos com continuidade»397, sentiu-se também investida de 
capacidade (requisitos prévios), de forma privilegiada, para intervir na animação do 
LEADER em Portugal. No âmbito da convivência no seio da animar, o presidente da 
direcção da INDE pôde verificar todo um conjunto de resistências locais e inter-locais 
que emanavam da existência de poderes instalados. Foi fácil constatar que as ADL 
tinham força mas que a animar era fraca, por ser limitada a disponibilidade dos meios, 
essencialmente dependentes do voluntariado, para a exigente (em tempo e/ou em 
dinheiro) mobilização de ligações e parcerias. Por isso, sentia que essa rede seria 
incapaz de um certo «pragmatismo» (aprendido com a gestão de projectos 
internacionais, com “fim à vista”), o que o impelia para uma actuação de elevada 
precisão e enquadramento metodológico pré-definido, a fim de mostrar “resultados 
palpáveis” num prazo não demasiado longo. 

O concurso para CAL baseou-se neste reconhecimento de «caminhos 
incompatíveis». A informação disponível no sítio Internet da CAL é bastante 
esclarecedora e concisa sobre o sentido adoptado e sobre as grandes linhas de um 
programa de actuação, de acordo com a “cultura técnica” prevalecente nos “organimos 
reguladores” da UE: 

«Por decisão da Comunidade Europeia, a animação e o apoio técnico ao 
desenvolvimento da rede LEADER em cada país, deveria ser atribuída a unidades 
nacionais de animação que, articuladas com a intervenção do Observatório 
Europeu LEADER, seriam responsáveis pela identificação, caracterização, e 
transferência das inovações implementadas em meio rural. (...) Somente em finais 
de 1998 foi lançado o Concurso, por pré-qualificação, para a constituição da Célula 
de Animação da rede portuguesa LEADER II, a que a INDE se apresentou e que 
veio a merecer do júri a melhor classificação. 

Tendo como objectivos a informação e divulgação de experiências, o 
fortalecimento da coesão da rede LEADER, a articulação com a intervenção do 
Observatório Europeu, o reforço das capacidades técnicas dos grupos LEADER, a 
promoção do Programa e do Mundo Rural português e o apoio à transição entre o 
LEADER II e a próxima iniciativa de desenvolvimento rural, a Célula de Animação 
Portuguesa desenvolverá a sua intervenção até ao final do ano de 2001. O ano de 
1999, último de atribuição de financiamentos no âmbito do LEADER II, será 
conduzido sob o lema "Gerir o LEADER"; o ano de 2000 sob o lema "Avaliar e 
comunicar os resultados" e, finalmente, o de 2001 sob o lema "Reflectir sobre o 
futuro"». 

                                                
397 Como referiu uma técnica, traduzindo a frustração sentida com experiências contrárias. Para ela, havia 
que arranjar trabalho duradouro, para que os efeitos durassem também (incluindo, naturalmente, os 
efeitos em termos de maior conforto e segurança do trabalho dos membros da equipa técnica). 
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De acordo com a mesma fonte, seguindo o exposto no dossiê de candidatura da 

INDE à CAL, previram-se «5 grandes áreas de intervenção», com o trabalho de uma 

«equipa diversificada, com capacidade de reflexão e de trabalho, já testada em 

trabalhos conjuntos e com grande conhecimento da intervenção LEADER em Portugal 

e na Europa». O conteúdo de algumas destas áreas pôde entretanto vir a ser acrescido, 

em função de ideias, apetências e oportunidades de experimentação de novos 

instrumentos: 

• animação directa, envolvendo «Encontros de Proximidade», «Oficinas de 
Troca de Experiências», Formação, Seminários e Encontros Nacionais; 

• gestão de informação, com a constituição de uma base de dados e um fundo 
de documentação; num momento posterior, perspectivou-se também a inclusão 
da função de «Agência de Informação»; 

• comunicação, com um «Jornal de ligação», programas de rádio e «página 
Internet»;  

• promoção de imagem, tendo sido pensados produtos como o «Guia 
LEADER», o «Mapa LEADER»398, Exposição Itinerante, Feira LEADER e um 
CD-ROM. 

• capitalização dos resultados obtidos pelo Programa, casos dos Grupos de 
Trabalho, «Cadernos Temáticos», Repertório das Iniciativas Inovadoras de 
Mulheres e Fichas de Acções Inovadoras. 

 

A concepção da primeira área de intervenção apoia-se bastante em actividades 

que a animar já efectuava (e que contava intensificar, de acordo com o seu dossiê de 

candidatura), mas o carácter sugestivo das novas designações e a sistematização 

introduzida dão-lhes um sentido próprio. Os «Encontros de Proximidade» e as 

«Oficinas de Troca de Experiências», em particular, justificam uma breve 

caracterização. 

Os «Encontros de Proximidade», que ocorreram em todas as regiões, após 

visitas individuais às instalações das “associações LEADER”, caracterizaram-se por 

“reuniões de abertura” com os GAL da região, no sentido de partilhar informações 

sobre as experiências próprias (positivas e negativas) e fomentar um certo entusiasmo 

pela cooperação mútua, motivando os membros dos GAL tanto para os outros 

encontros de carácter formal como para uma maior interacção informal, geradora de 

cumplicidades inter-locais. Foi nestes encontros que se marcou, de forma concertada, 

cada «Oficina de Troca de Experiências» (OTE). 

As OTE, em número de 12, foram momentos de discussão mais alargada (a 

outros técnicos e pessoas interessadas da região) das experiências identificadas nos 

Encontros, dando lugar ao confronto de métodos de intervenção e à identificação de 

temas para subsequentes acções de formação. Foi patente a preocupação em mostrar os 

                                                
398 Este não chegou a conseguir-se, no período analisado, por falta das condições que este nosso estudo 
pessoal permitiu desenvolver. Os mapas utilizados não se apoiam nas delimitações correctas dos 
territórios mas sim numa aproximação grosseira dos contornos gerais. 
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aspectos mais inovadores de cada grupo, com «valor pedagógico», pelo que não foi raro 

o apelo para que comparecessem todos os elementos de cada GAL. Toda a sequência de 

animação-formação faz parte, segundo uma referência persistente, do «processo 

ascendente de animação da Célula». 

 

13.4. O Jornal Pessoas e Lugares (P&L): um instrumento central na 

dinamização e representação do DLMR 

As acções da CAL que descrevemos são apenas duas das referidas e documentadas no 

Jornal Pessoas e Lugares (P&L), cujo estatuto editorial afirma os objectivos: 1) «ligar 

entre si e dar visibilidade às actividades» dos 48 GAL; 2) «recolher, organizar, tratar e 

difundir de forma interactiva todas as informações úteis» ao DLMR; 3) 

«progressivamente contribuir para a defesa e valorização da “imagem” e dos valores 

fundamentais que dão substância à ruralidade portuguesa (...)»; 4) «desenvolver e 

estimular a reflexão e a participação de todos os que possam concorrer para diminuir 

desigualdades e descobrir complementaridades que contribuam para uma maior coesão 

social no País, na Europa e no Mundo»; 5) «defender com estrita neutralidade político-

partidária os princípios e fundamentos» do DLMR, «trabalhando em amplas parcerias 

locais, mobilizadoras da participação das populações (...)». 

Encontram-se aqui vários dos objectivos presentes desde os primeiros números do Vez 

e Voz, embora de forma declaradamente acrescida em meios e em métodos, os 

primeiros viabilizando os segundos. Pelo potencial indicador do P&L, recorreremos a 

uma análise de conteúdo das suas 26 edições (quase 400 artigos e 12 «Cadernos 

Temáticos»), no intuito de ilustrar as múltiplas perspectivas da actuação da CAL, sem 

excluir alguma da sua retroacção. Ao mesmo tempo, queremos dar conta de um 

acompanhamento atento que este instrumento faz das condições sócio-políticas – em 

evolução dinâmica – de enquadramento das iniciativas de DLMR, com particular 

incidência naquelas do âmbito do LEADER. 
 

13.4.1. Autores, colaboradores e referências territoriais 

Tendo em conta o poder representado pela expressão escrita, uma primeira curiosidade 

refere-se ao facto de cerca de 70% dos artigos do P&L serem de colaboradores (mais ou 

menos regulares) da INDE399. Destes, apenas seis assinam perto de 90% dos artigos, 

estando o director em segundo lugar na frequência dos artigos assinados, com pouco 

menos de 18% dos mesmos. O peso relativo das matérias que o autor (actor) aborda 

fazem sobressair as questões em torno do planeamento do DL, com grande ênfase nas 

metodologias de actuação e na avaliação, seguindo-se os aspectos da cooperação e das 

parcerias. No entanto, são também importantes as explicações sobre o contexto das 

políticas em curso, em que a própria PAC não deixa de estar presente. 

                                                
399 Contudo, não incluimos aqui pequenas informações. 
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Dos outros colaboradores da INDE / CAL, os que mais contributos deram para 

o P&L fizeram-no em matérias que, em termos relativos, se prendem com condições 

concretas e situações reais, nas diferentes regiões do país. Isso surge tanto na 

abordagem de casos de sucesso de DLMR ou de simples interesse em termos culturais, 

como no relato de resultados em encontros diversos no âmbito das «actividades da 

rede».  

 
Quadro 49 – Proporção dos GAL por região e  

peso relativo das referências às regiões por ano (%) 

  Agrupamento das referências  
por período 

Regiões GAL 1999 2000 2001/2 Total 
Norte 27,1 36,0 32,6 27,7 30,8 
Centro 33,3 32,0 25,3 31,7 29,0 
Lisboa e V.Tejo 10,4 8,0 14,7 8,9 11,3 
Alentejo 12,5 4,0 17,9 12,9 14,0 
Algarve 4,2 12,0 4,2 6,9 6,3 
Reg. Autónomas 12,5 8,0 5,3 11,9 8,6 
TOTAL 100 100 100 100 100 

 

A repartição regional das 221 referências a aspectos territorialmente conotados 

(Quadro 49) revela algum equilíbrio, se tivermos em atenção, para comparação, o peso 

do número de GAL em cada região, o que parece sugerir uma certa preocupação de 

equidade na atenção dispensada às condições diferenciadas do país. Apenas o Norte e o 

Centro mostram alguma relação inversa entre si, talvez em função da relativa atenção 

que o Alentejo e Ribatejo / Oeste conseguiram captar em 2000, principalmente em 

desfavor do Centro, alvo das primeiras intervenções da CAL em 1999. Também as ilhas 

tiveram referências abaixo do peso dos seus GAL no total, mas foi notório um 

crescimento da atenção que motivaram, quiçá devido a um deliberado esforço de 

recuperação, maior que o eventualmente dedicado ao Centro, também sensível. 

Esta apreciação não invalida outra que tem em conta as contribuições mais ou 

menos espontâneas de colaboradores não regulares, exteriores à INDE / CAL, em regra 

provenientes de membros de diferentes GAL do país. Aqui, de um total de 54 

referências, aquelas feitas ao Centro superam quaisquer outras, com cerca de 43% do 

total. O Norte e o Alentejo seguem-se, nesta participação de origem regional, com 

respectivamente 22% e 19% do total de referências territoriais. Por fim temos o Algarve 

(9%), Lisboa, Ribatejo e Oeste (6%) e a Madeira (2%). Pensamos que isto não deve 

surpreender, na medida em que encontrámos directa proporção (mas não linear) com o 

número de entidades das diferentes regiões signatárias dos artigos. Não obstante, 

admitimos que o peso acrescido do Centro reflecte não só o maior número de GAL, mas 

também uma certa “competição” entre diferentes tipos de associação, tanto mais que 

algumas foram alvo das atenções pioneiras da CAL. 
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13.4.2. Os cadernos temáticos: as grandes marcas da investigação em torno 

do DLMR 

Um dos mais relevantes produtos dos encontros, «Oficinas», acções de formação, 

seminários, etc. é a figura do «Caderno Temático», que surge em forma de suplementos 

a partir do nº 2 do P&L (inclusive), com o objectivo explícito de ter difusão mais ampla 

que os Cadernos do OEL. De acordo com S. Thirion, «a abrir» este número (p. 2), trata-

se de «um trabalho de análise mais aprofundada» sobre um tema que revelou 

particular interesse para os grupos LEADER, de tal forma que a própria metodologia se 

apoia «sobre o trabalho directo com os grupos LEADER, de molde a que não sejam só 

dossiês técnicos e de informação, mas também reflictam as opiniões e reflexões das 

ADL que participaram no trabalho e que sejam, sempre que possível, a expressão 

pública do trabalho desenvolvido com as ADL».  

De acordo com este desiderato, os 12 Cadernos publicados até Janeiro de 2002 

(Quadro 50) baseiam-se sobretudo em consultas às ADL, através de inquérito (metade 

dos casos: CT 1, 3, 4, 7, 8 e 12) e no resultado de Grupos de Trabalho de ADL com a 

coordenação da CAL (1/4 dos casos: CT 2, 10 e 12). Outras formas de sustentação da 

substância destes suplementos são a própria investigação dos membros da CAL e de 

alguns convidados, apoiados no acesso privilegiado a informação e documentação 

oficial e privada: metade dos casos – CT 5, 6 e a partir do nono, inclusive – sendo 

alguns simultâneos com outras formas. Inclui-se aqui o aproveitamento de um ou outro 

Seminário de particular interesse (exemplo do que sucedeu com o 5º CT). 
 

Quadro 50 – Títulos dos Cadernos temáticos (CT) do Pessoas e Lugares 

P&L: nº/data CT Título 

2/Nov. 1999 1º A articulação entre local e regional e as ligações entre ADL e ADR (8 p.) 
5/Fev. 2000 2º Novos instrumentos financeiros para o desenvolvimento local/rural (8 p.) 
13/Nov. 2000 3º A Cooperação para o Desenvolvimento Local (12 p.) 
14/Dez. 2000 4º As ADL como dinamizadoras e parceiras empresariais do DL (12 p.) 
16/Fev. 2001 5º A criação de empresas pelas ADL: cenários possíveis (12 p.) 
17/Mar. 2001 6º Agricultura e Desenvolvimento Local (12 p.) 
18/Abril 2001 7º As mulheres no desenvolvimento rural - 1ª parte: O apoio do LEADER às 

iniciativas de mulheres (12 p.) 
20/Jun. 2001 8º As mulheres no desenvolvimento rural - 2ª parte: Caracterização e impacto das 

iniciativas de mulheres para o desenvolvimento rural (8 p.) 
21/Jul. 2001 9º Agricultura e Desenvolvimento Local - 2ª parte: Integrar a Agricultura no 

Desenvolvimento Rural (20 p.) 
24/Nov. 2001 11º Desenvolvimento sustentável, uma referência comum (28 p.) 
23/Out. 2001 10º Afirmar a dimensão social do desenvolvimento rural (24 p.) 
26/Jan. 2002 12º Educação e Desenvolvimento Local (20 p.) 

 

No que toca à utilização de inquéritos, nem os contactos privilegiados (embora 

por vezes institucionalmente “forçados”) conseguiram mais de uma média de respostas 

de 48% das ADL (entre 40% e 56%), para o que se aponta a explicação geral do 

assoberbamento de trabalho dos respectivos técnicos. O nosso conhecimento permite-
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nos acrescentar que, mais que o trabalho, é muitas vezes o carácter desproporcionado 

da componente burocrática que afasta o potencial de colaboração para tarefas não 

estritamente necessárias / obrigatórias, mesmo para pessoas sensibilizadas para a 

importância dos estudos. 

Importa fazer aqui uma chamada de atenção para a extrema pertinência de cada 

um dos Cadernos, na medida da boa qualidade na análise / síntese das respectivas 

matérias, tendo em conta as limitações de tempo envolvidas. De facto, se exceptuarmos 

os dois primeiros, com dois meses de interregno entre si e com 8 meses de separação 

entre o segundo e o terceiro, todos os outros sucedem-se a uma cadência média de mês 

e meio, ou seja, sem grandes hiatos.  

Por outro lado, afirma-se muitas vezes na introdução dos estudos que cabe 

apenas destacar os aspectos considerados mais importantes, como referências de base 

e/ou instrumentos de trabalho para as ADL e para os organismos do Ministério (da 

Agricultura). Considera-se frequentemente que não se pretendem dar respostas 

completas nem fornecer conclusões definitivas. O conteúdo é mais frequentemente 

analítico que avaliador, em qualquer dos casos no sentido de facilitar a reflexão e 

suscitar dúvidas e retroacções, ou seja, abrir ou alimentar debates. Em alguns casos, os 

estudos destinam-se a «introduzir as questões fundamentais» no âmbito da preparação 

de seminários. 

As matérias focadas podem ser deduzidas dos títulos dos Cadernos e traduzem 

as questões consideradas prioritárias para o DLMR na «abordagem LEADER»: a 

cooperação e as parcerias; o fomento da iniciativa local e a(s) sustentabilidade(s); a 

agricultura; as mulheres e a dimensão social do desenvolvimento rural (consagra-se 

particularmente no LEADER+ que as mulheres e os jovens são grupos-alvo 

prioritários); a educação, nas suas mais diversas dimensões. Muitos destes assuntos 

interpenetram-se, inevitavelmente, dado o característico carácter integrado do DLMR e 

dos meios envolvidos. Por falta de meios, Cadernos já elaborados sobre temas «menos 

urgentes» estão por publicar, à data do nosso estudo («qualidade e certificação», 

«turismo rural» e «artesanato»). 

 

13.4.3. A observação participante da CAL nos processos sócio-políticos 

Um quarto dos artigos do P&L não deixa de incidir em aspectos ideológicos ligados à 

autonomização e sustentabilidade do DLMR, com abundante referência a casos 

exemplares e/ou inovadores (aliás, exemplos ilustrativos fazem-se em cerca de 1/3 do 

conteúdo total). Não avançaremos aqui uma discriminação dos domínios envolvidos 

(consideramo-los adiante, no ponto 13.5) pois desejamos dar agora atenção especial à 

forma como a acção da INDE / CAL se constituiu como factor complementar de lóbi 

para uma certa vertente do DLMR. O facto de um décimo dos artigos traduzir alguma 

movimentação sócio-política não deixa de ser significativo. 
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Logo no número 0 do P&L, lançado na «Grande Mostra do Mundo Rural» – 

evento maior de promoção, em Lisboa (Julho de 1999) – surgem entrevistas e/ou 

depoimentos encorajadores sobre o LEADER e a CAL, deixando expressa a palavra de 

responsáveis dos principais organismos nacionais comprometidos com o DLMR, assim 

como do OEL. Aparecem igualmente elementos de um historial do “movimento do 

DLMR”, sob o «impulso decisivo» do LEADER (JORDÃO, 1999), aspectos de avaliação 

positiva do caso português e a situação em Espanha, beneficiada simultaneamente por 

este programa e pelo seu paralelo estatal PRODER. Mas o primeiro grande subsídio 

para a visibilidade específica do “movimento das ADL” dinamizadas com este PIC vem 

com o documento avaliador «O contributo da experiência do LEADER para uma 

Política Nacional de Desenvolvimento Rural» (pp. 9-11), que traduz uma certa 

mobilização e participação associativa, pelo menos a implicada no Grupo de Trabalho 

de estudo e redacção.  

O interesse deste documento, que se afirma como «de trabalho», passa um 

pouco pelo seu contexto e pelo facto de ter ficado pronto para uma Jornada organizada 

«pelas ADL» – intitulada «2000/2006 - Renovadas Esperanças para o Mundo Rural» 

– no âmbito da Feira Nacional da Agricultura (Santarém, 11-06-1999). Quanto ao 

contexto, a própria introdução ao documento faz referência à antecedência de produtos 

anteriores, entre os quais um documento subscrito por 29 ADL LEADER e apresentado 

«por ocasião do Colóquio Europeu LEADER em Bruxelas, em Outubro de 1997» (cf. 

por ex. AEIDL, 1997; Von MEYER, 1997), bem como o “reforço” da CLA do Alentejo 

(cujas conclusões se anexaram), intitulada «Contributos para uma reflexão sobre o 

programa LEADER II». 

As grandes questões abrangidas pelo texto em causa, que servem para o dividir 

em cinco partes, são: 1) o «valor acrescentado do LEADER»; 2) as «insuficiências e 

estrangulamentos do LEADER»; 3) as «bases de uma nova política de Desenvolvimento 

Rural»; 4) o que «deveria ser transferido para a nova iniciativa LEADER+»; 5) o que 

«deveria ser transferido para uma Política Nacional de Desenvolvimento Rural». As 

fortes expectativas envolvidas nesta pretendida “base de negociação” explicam a 

desejada leitura das suas principais conclusões perante o responsável governamental 

pelo Desenvolvimento Rural, na sessão de encerramento, após as comunicações da 

Jornada. Como tal não foi possível, «o representante do grupo redactor limitou-se a 

entregar publicamente o referido documento ao senhor Secretário de Estado, 

solicitando-lhe uma audiência para a sua análise conjunta e ficando a apresentação 

pública do mesmo para momento a definir, durante a próxima Mostra do Mundo Rural 

a realizar (...) no Parque das Nações em Lisboa» (P&L nº 0, p. 18). Uma pequena 

retroacção crítica das palavras governamentais de encerramento do Colóquio, registada 

na notícia do P&L, é bastante elucidativa: 

«No final, notava-se alguma frustração e desalento nos diferentes representantes 
das associações de desenvolvimento local, ouvindo-se observações do estilo: 
“Continuam a confundir desenvolvimento agrícola com desenvolvimento rural. 
Mas então porque é que lhe chamaram Ministério da Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas? Os lobbies dos grandes agricultores e das 
indústrias agro-alimentares continuam a impor a sua lei. Porque é que os 
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diferentes Ministérios que gerem fundos estruturais e definem programas com 
relevante incidência nos espaços rurais não se entendem para a concepção e 
operacionalização de programas integrados de lógica territorial?, etc. etc.” (...)» 
(idem). 

 

Os números seguintes do P&L (do 1 em diante) continuam a apresentar e a 

interpretar, em diferentes artigos, ideias e factos do DLMR, revelando uma frutuosa e 

complementar justaposição do sentido do DL mais apoiado em convicções de base 

política (mais óbvio onde se verificam as colaborações de C. Mortágua400) e daquele 

mais sustentado no cruzamento dos modelos e dos diagnósticos (particularmente 

notório onde se estabelece a influência de S. Thirion). Ambas as perspectivas 

conseguem fazer sobressair os aspectos positivos e negativos em torno das condições 

encontradas pelas ADL para as suas actuações. Porém, como a última vertente tende a 

dominar, o P&L mostra muitas vezes a característica metalinguagem técnica e 

arrumada que permite à INDE / CAL colocar os interesses operacionais das ADL (e não 

só...) nos termos da formalização aceite pelas estruturas tecno-burocráticas para a 

negociação das medidas de política.  

Dos exemplos que podemos encontrar sobre diferentes aspectos da conjugação 

social / política, seleccionamos os do Quadro 51, que incluem diversas situações de 

transição entre as vertentes apontadas. 

Destes títulos, interessa-nos focar apenas alguns, pelo que encerram em termos 

da estruturação de uma considerável influência na sociedade civil, em grande parte já 

contemplada no dossiê de candidatura para a CAL. Uma primeira atenção recai ao 

mesmo tempo no artigo que refere a «solidariedade com Timor» e naquele, da edição 

seguinte do jornal, sobre a decisão de criar uma «Federação» de ADL, na medida em 

que o drama da ex-colónia portuguesa do Pacífico contribui para explicar os 

acontecimentos em torno de uma nova rede associativa (matéria do título do P&L nº2, 

p. 16).  

A instabilidade que se seguiu em Timor após o Referendo levou a um 

recrudescimento das acções do «Movimento a favor de Timor», bastante 

protagonizadas por entidades associativas, incluindo muitas das ADL “sujeitas” a 

encontros no âmbito da dinamização LEADER. A particular sensibilidade dos 

responsáveis da INDE pelos direitos humanos em países do Terceiro Mundo terá sido 

também um factor aglutinador de vontades: 

«As Associações de Desenvolvimento Local que em Portugal implementam o 
Programa LEADER lançaram na segunda semana de Setembro uma ampla 
campanha de sensibilização para a questão de Timor (...). As 48 associações 
LEADER lançaram, no curto período de 48 horas, uma ampla recolha de 
assinaturas sobre um Manifesto designado por “O Mundo Rural solidário com 
Timor” (...) mas, também, apresentando a disponibilidade do movimento para 
integrar a ajuda humanitária necessária e para participar na construção do novo 

                                                
400 Não nos referimos apenas à sua rubrica «Conceitos e Preconceitos», onde se verificam sobretudo 
aspectos de discussão conceptual, mas também nas incorporadas selecções de artigos de pertinentes 
autores e obras. Naturalmente, aqui a sua partilha da responsabilidade editorial implica o compromisso 
aceite por S. Thirion e pelo conjunto da equipa do P&L em torno dos mesmos princípios que sempre 
justificaram a adesão da INDE à «rede animar» em 1994 e à sua permanência na mesma. 
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país de Timor Lorosae (...). A metodologia do Programa LEADER poderá ser 
extremamente útil para a criação de um programa de desenvolvimento rural em 
Timor e as ADL portuguesas declararam já toda a sua disponibilidade para 
apoiarem o esforço dos timorenses nesta nova fase da sua vida» (P&L nº 1, p. 20). 

 
Quadro 51 – Exemplos de artigos do Pessoas e Lugares  
ilustrativos da expressão de interesses sócio-políticos 

P&L: nº/data Autor e Título 

1/Out. 1999 [s/ autor] Seminário sobre “A articulação local dos financiamentos nacionais e 
europeus”, 7-9 Julho 1999: Síntese das conclusões (p. 4) 

1/Out. 1999 PORTELA, J; et al. – “Das reuniões preparatórias à conferência propriamente dita” 
[parte de um dos textos das Actas da Conferência de Serpa, 1995] (p. 9) 

1/Out. 1999 [s/ autor] “Associações de Desenvolvimento Local protagonizam movimento de 
solidariedade com Timor” (p. 20) 

2/Nov. 1999 [s/ autor] “Associações de Desenvolvimento Local decidem criar Federação” (p. 16) 

2/Nov. 1999 [s/ autor] “Encontros mundiais do Desenvolvimento Local (Sherbrooke, Quebeque, 
Canadá): Declaração Final” 

2/Nov. 1999 “O Apelo de Siracusa: para um movimento do desenvolvimento local” (p. 19) 

4/Jan. 2000 THIRION, S – “Face ao fracasso das negociações da OMC em Seattle, a emergência 
de uma cidadania mundial”, (pp. 18-19) 

4/Jan. 2000 “Os II encontros mundiais de desenvolvimento local” (pp. 10-11) 

6/Mar. 2000 THIRION, S – “A Federação das ADL, pedra fundamental para a consolidação da rede 
LEADER e para a perenidade do desenvolvimento local em meio rural” (p. 2) 

6/Mar. 2000 ARANHA, Maria do Rosário – “A Federação ‘Minha Terra’ emanou de uma Batalha de 
dez anos” (p. 10) 

8/Maio 2000 ARANHA, Maria do Rosário – “Organizar o desenvolvimento local em espanhol. E em 
português?” (p. 7) 

13/Nov. 2000 THIRION, S – “Questionar os instrumentos de apoio ao desenvolvimento local a partir 
de práticas concretas” (p. 2) 

13/Nov. 2000 JORDÃO, Nuno – “Rede de regiões da América Latina e Europa para o 
Desenvolvimento Rural” (p. 3) 

14/Dez. 2000 JARA, Carlos Júlio – “A dimensão política do planeamento municipal sustentável: a 
procura de um método para tomada de decisões estratégicas” [extracto de JARA 
(1998:102-105)] (p. 22) 

15/Jan. 2001 LIMÃO, João – “Em busca da legitimação e sustentabilidade: acção de formação de 
Ponte de Sôr, 11 e 12 de Dezembro” (p. 9) 

17/Mar. 2001 IN LOCO – “MANIFesta 2001: Assembleia e Feira do Desenvolvimento Local, de 27 a 
30 de Abril em Tavira” (pp. 8-9) 

17/Mar. 2001 ARANHA, Maria do Rosário – “Fernão Mendes Pinto, uma associação mor” (pp. 14-
15) 

18/Abril 2001 MORTÁGUA, C – “A rede portuguesa LEADER II e o ‘Movimento português (para o... 
ou do... ) Desenvolvimento Local’” (p. 3) 

19/Maio 2001 LIMÃO, João – “Assembleia do Desenvolvimento Local: Inquietações e Desafios de 
todos os dias” (p. 12) 

20/Jun. 2001 DUARTE, Luís – “Dar lugar a outras vozes, a todas as vozes. No lançamento do 
LEADER+” (p. 9) 

22/Ago.-Set. 
2001 

ARANHA, Maria do Rosário – “Voluntariado: assumam-no!” (pp. 12-13) + “O estado do 
voluntariado [Entrevista com Acácio Catarino...] (p. 14) 

 

Mais adiante, numa pequena secção da mesma página intitulada «Somos todos 

timorenses!», a INDE afirma que «não é, não quer, nem pode ser, apenas uma 

estrutura de dinamização da solidariedade dos outros» e que todos os seus projectos 
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são «em Portugal e no estrangeiro, incluindo este [da CAL] (...) todos eles ligados, de 

uma forma ou de outra, à luta por melhores condições de vida para as PESSOAS nos 

seus LUGARES (...)». Por isso, acrescenta: «Desejamos reafirmar aqui a nossa não 

neutralidade em relação a todas as causas que tenham a ver com o desrespeito dos 

DIREITOS HUMANOS».  

O contexto apontado liga-se então à notícia do P&L de Novembro de 1999 que 

dá conta de ter sido o «Movimento a favor de Timor» o «motivo próximo» para a 

realização de uma reunião de 24 ADL LEADER em Leiria (em 29-09-99), com a 

hospitalidade da ADAE (a única ADL portuguesa que apenas conta com o LEADER), 

para «consensualizar e decidir a intervenção futura face a Timor (...)». Porém, a 

discussão do previsto LEADER+ «foi um dos pontos mais intensos dos trabalhos», 

decidindo-se «reivindicar uma participação mais activa das ADL no processo de 

concepção das bases metodológicas e selecção das entidades locais gestoras da futura 

iniciativa comunitária em Portugal (...)». 

Mesmo sem ignorar algumas decisões sobre Timor, o “fruto mais seminífero” da 

reunião de Leiria foi a iniciativa de constituir a «Federação Minha Terra», Federação 

Nacional das Associações de Desenvolvimento Local, cuja comissão constituinte foi 

composta pelas ADAE, ADICES e TAGUS. Notícias posteriores sobre os desenlaces do 

processo surgem no P&L nº 4 (juntamente com a informação da 7ª reunião da CNA 

LEADER II) e nos P&L números 6 e 8 (Março e Maio de 2000). 

No mesmo jornal onde se faz o primeiro anúncio da Federação Minha Terra, 

surge também a publicação da «Declaração Final» dos primeiros Encontros Mundiais 

do DL (1998), ao mesmo tempo que se dá conta dos progressos associados à acção da 

Delos Constellation401, incluindo o «Apelo de Siracusa», na sequência de outros 

momentos de grande importância, iniciados com as Conferências de Serpa e de Cork. O 

facto de a INDE pertencer à “raiz” da Delos402, lançada em Abril de 1997 em Portugal 

(acolhimento da ADRACES), implicou o expandido acompanhamento dos maiores 

momentos internacionais do DL, culminando com a representação da INDE / Delos no 

referido evento mundial de 1998403, onde se anuncia também a candidatura portuguesa 

para os II Encontros Mundiais do DL.  

O P&L nº 4 dá continuidade à informação do nº 2 sobre os II Encontros 

Mundiais, no âmbito do testemunho da «Sétima reunião da Comissão Nacional de 

Acompanhamento» do LEADER II (p. 15). Nesta, é dado conhecimento da aprovação 

da candidatura portuguesa à realização da segunda edição do evento, para além das 

questões de reprogramação financeira, de preparação do LEADER+ e da apresentação 

                                                
401 Organização internacional (vide lista de siglas e abreviaturas) de direito belga, com sede em Bruxelas, 
surgida no rastro de contactos mantidos após a Conferência de Serpa (1995) como instrumento para 
influenciar pessoas e organismos na UE «e encontrar os meios para viabilizar um projecto de sociedade 
baseado nos princípios e métodos do desenvolvimento local sustentável» (C. Mortágua e Y. Arnaud, no 
prólogo da Carta de Princípios e Estatutos, 1997). 
402 Inclusivamente, dois responsáveis pela CAL são «igualmente membros dos órgãos directivos da DELOS 
– Internacional, e vários grupos LEADER e personalidades portuguesas» ligadas ao DL integram a 
«Secção Portuguesa da DELOS» (P&L nº 4, p. 11). 
403 Onde estiveram também presentes responsáveis da DGDRural / CNG LEADER. 
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do «Relatório de Avaliação intercalar doPrograma LEADER, elaborado pela 

GEOIDEIA». 

A 7ª reunião da CNA LEADER II teve a Vicentina como entidade anfitriã, a 

mesma que no dia anterior acolheu uma assembleia de «36 associações LEADER» para 

discutir a constituição da Federação Minha Terra. O resultado dessa assembleia foi a 

aprovação dos Estatutos, a discussão do Regulamento Interno e designação de uma 

Comissão Instaladora da Minha Terra, formada pelos coordenadores da ADICES e da 

ATAHCA e pelo presidente da Vicentina404. Os artigos no P&L nº 6 que seleccionámos 

para o Quadro 51 revelam: a) que uma Federação de ADL LEADER já tardava em 

Portugal, face aos exemplos da Itália, Irlanda, Espanha, Grécia e França, cujas 

congéneres surgiram antes de se iniciar o LEADER II (palavras de N. Jordão no artº de 

Samuel Thirion); b) que vieram a assinar a escritura de constituição da Federação 29 

ADL, mas aguardava-se breve adesão de mais13405. Um aspecto que terá permitido 

alguma paz social no seio do “Movimento do DL”, viabilizando a forte adesão das ADL 

LEADER à Minha Terra, foi a decisão de restringir (embora provisoriamente) o acesso 

apenas a este tipo de ADL406. 

Dois depoimentos de responsáveis da DGDRural e seis de líderes de ADL, 

anexos ao artigo de ARANHA no P&L nº 6, vão de encontro à perspectiva de S. Thirion, 

considerando que a Minha Terra é uma «peça-chave» para assegurar a continuidade 

do desenvolvimento local e das ADL após 2006, «não só por ser um instrumento 

essencial de concertação a nível nacional – quer no interior do movimento das ADL, 

quer no relacionamento entre ele e os Ministérios – mas ainda por ser uma base 

essencial para a estruturação do desenvolvimento local» (p. 2). Adiante, o mesmo autor 

apoia-se no exemplo espanhol (uma matéria que ARANHA foca no P&L nº 8): 

«A Federação das ADL poderá (...) ser um elemento estruturante de toda uma série 
de actividades a realizar em cooperação, e ser portadora da criação de estruturas 
inter-territoriais. A experiência de Espanha abre já algumas pistas de reflexão 
neste sentido. Por exemplo, a rede dos grupos LEADER em Aragão conseguiu 
negociar um acordo global com um Banco da região, obtendo como contrapartida 
da gestão dos fundos LEADER por parte do Banco, o pagamento do salário de uma 
pessoa, em pleno tempo, que assegura o funcionamento da rede. Outro exemplo é 
o da Andaluzia, onde a associação regional dos grupos LEADER vai passar a ter 
funções oficiais reconhecidas pelo Ministério no quadro do LEADER+, em termos 
de trocas de experiências e formação. Estes exemplos são ainda muito limitados 
(...)» (idem). 

 

                                                
404 O papel desta entidade na Federação Minha Terra e na Delos irá contribuir para extroverter nas 
relações entre estas entidades e a animar alguns anteriores conflitos de interesse com os das “envolventes” 
IN LOCO e Esdime e com as próprias orientações estratégicas da animar. 
405 A informação mais recente permite-nos afirmar que apenas ficaram de fora três ADL LEADER II do 
“núcleo duro” da animar (IN LOCO, Esdime e Terras Dentro), após a adesão de duas do Ribatejo já em 
2001/02. 
406 Apesar de S. Thirion afirmar que uma «característica importante da Federação das ADL em Portugal é 
o seu carácter aberto», podendo a restrição – “politicamente” colocada para não afastar as ADL sensíveis à 
causa abrangente da animar – «ser revista dentro de um ano». Este autor não deixa de acrescentar: «Ora, 
é claro que uma Federação aberta a todas as ADL terá uma força muito maior em termos de 
representatividade e de legitimidade para avançar propostas (...)» (P&L nº 6, p. 2). 
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Podemos retirar destes elementos algumas conclusões importantes que se 

relacionam entre si. A nossa primeira encontra um sentido em toda a movimentação da 

INDE / CAL que, afirmando a meta da «consolidação» do DLMR, de molde «a que a 

experiência portuguesa (...) se torne cada vez mais um exemplo a nível europeu» (S. 

Thirion, em P&L nº 6), não deixa de procurar um caminho do DL para o 

Desenvolvimento Regional que desde o “processo ACORDAR” se tinha vindo a esboçar. 

Trata-se de uma ambição que se inscreve nas mais actualizadas perspectivas da 

governança para tentar a coalescência das lutas pelo progresso e pela redução dos 

obstáculos à sustentabilidade social, económica e ambiental desse progresso. 

Neste processo, a intervenção da CAL para o meio rural não deixa de ser um 

instrumento com algum poder estratégico, pois permite jogar com um ou outro dos 

discursos – “da legitimidade” e “da eficiência” – quando não com ambos, conforme o 

que cada oportunidade suscita. Por exemplo, o drama de Timor surgiu como uma 

circunstância excepcional que permitiu a utilização da emoção solidária para juntar 

vontades de ADL muitas vezes desencontradas, ao ponto de se obter uma abrangência 

de adesões muito superior à dos outros países (excepto na Irlanda) onde as estruturas 

LEADER se constituíram como lóbi. Naturalmente, esta perspectiva não pretende ser a 

única, tanto mais que os «princípios» pareceram aflorar acima de meras aplicações 

tácticas. 

A movimentação em torno da realização dos II Encontros Mundiais do DL, 

inicialmente previstos para Outubro de 2001, depois para Outubro de 2002 e 

finalmente (?) Maio de 2003, insere-se dentro do mesmo sentido, coerente com as 

ilações tiradas por S. Thirion das negociações da OMC em Seattle407 (ex: P&L nº 4). A 

este respeito, limitamo-nos a salientar dois aspectos: 1) faz parte do processo de 

construção / reforço de lóbis em rede para uma globalização alternativa que a INDE / 

Delos desejam protagonizar, cruzando influências nacionais e de diversos poderes civis 

e políticos da UE (e não só); 2) é um complicado processo que envolveu os esforços 

motores da Delos e de membros da INDE / CAL408. Os últimos desenlaces positivos que 

conhecemos passaram também pelo acentuado reforço daquele que foi o Director-Geral 

do Desenvolvimento Rural nos primeiros tempos de acção da CAL, mobilizando apoios 

diversos a nível nacional e internacional. 

 

13.5. Os grandes conteúdos em português para o DLMR: uma perspectiva  

de síntese 

Depois de alguns afloramentos sobre os conteúdos do jornal Pessoas e Lugares, ficam 

muitas lacunas para a interpretação das dimensões do DLMR na UE e em Portugal. 

Não só pelos tipos de conteúdo não abordados neste periódico mas também pelo facto 
                                                
407 Sobre a influência emergente da sociedade civil nas tomadas de decisão a nível planetário, que S. 
Thirion estende também ao que se passa nos novos “Acordos de Lomé” em 1999-2000. 
408 Embora com outros promotores que se fazem constar: dos portugueses, a animar e a Federação Minha 
Terra (para além de um Comité de parceiros alargado); dos estrangeiros, a DELOS-Constellation 
Internacional e entidades de França, Espanha e Canadá (Quebeque).  



 288  

de existirem pelo menos mais três veículos (in)formativos em português de 

considerável alcance, em termos do público-alvo mais orientado para a prática. Ou seja, 

estamos a pensar em publicações simultaneamente dedicadas ao DLMR e com 

informação suficientemente generalista que traduz os principais problemas e/ou 

interesses num “período útil” para a reflexão / acção.  

Face ao exposto, e no sentido de uma análise de conteúdo concomitantemente 

comparativa, abrangente e sintética, dispensamos aqui trabalhos monográficos, mais 

ou menos especializados, que apresentam interesses técnicos, académicos ou outros. 

Preferimos juntar ao P&L as revistas que em Portugal foram (e ainda são) leitura 

pertinente para os actores do DLMR, entre outros: A REDE para o Desenvolvimento 

Local (adiante designada por A REDE ou apenas REDE) e a LEADER Magazine. 

Porém, como aquilo que se lê não surge apenas em papel, introduzimos ainda, na 

mesma comparação, a classificação dos conteúdos da lista DLR409 (Quadro 52). 

O único óbice que esta comparação dos quatro meios informativos nos sugere 

prende-se com um certo desfasamento entre os períodos abrangidos: os 237 artigos de 

A REDE (incluindo o nº especial de 1998) dizem respeito a 1990-2000, com grandes 

hiatos; os 171 artigos do LEADER Magazine, a 1992-2001; os 395 do P&L, de 1999 

(meados) a 2002; as 618 mensagens do DLR, por fim, apenas os 25 meses entre inícios 

de 1999 e o final do primeiro trimestre de 2001. A interpretação de algumas 

desigualdades significativas pode reflectir também estas diferenças. 

No que respeita à REDE, da responsabilidade da Associação IN LOCO, a 

primeira das três a surgir, recorda-se que vem na sequência das primeiras publicações 

do Projecto RADIAL, desde 1986: os “Cadernos A REDE”. Nos dois primeiros anos, a 

categoria de assuntos com maior peso – aspectos ideológicos do DL – teve uma 

preponderância algo superior da que se verificou em anos posteriores. Nisso 

acompanhou outras categorias, como diferentes situações, exemplos (casos) e 

programas na Comunidade Europeia, com destaque para a incidência no emprego e na 

formação. A educação foi também um domínio particularmente valorizado na primeira 

fase, revelando esta, todavia, uma transição entre a influência de matérias do RADIAL 

(forte peso nas questões da educação e animação sócio-educativa) e o condicionamento 

pelos aspectos sócio-políticos mais abrangentes que os anos noventa trouxeram. As 

indicações bibliográficas e documentais foram também bastante maiores nos primeiros 

números que nos outros. 

                                                
409 Poderíamos incluir também algumas páginas de sítios seleccionados da Internet, mas ao seu carácter 
recente junta-se uma certa especialização, descontinuidade e/ou limitação de conteúdos. Por exemplo, o 
Fórum do Desenvolvimento Rural, debate “on line” permanente proposto pelas ADL e implementado pela 
CAL desde Março de 2001, um ano depois ainda contava menos de 30 mensagens, poucas delas ligadas 
entre si, o que se manteve mesmo depois da orientação dos debates para dois temas: «desenvolvimento 
rural» e «criação de uma imagem do mundo rural» (cf. http://caleader.inde.pt/forum/). 
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Quadro 52 – Comparação entre as proporções de conteúdos dos  
principais veículos de informação sobre o DLMR em Portugal 

 
DLR 

Pessoas e 
Lugares A REDE 

Leader 
Magazine 

Questões em torno dos países pobres 1,2 0,3 1,1 0,0 
Acessibilidades 0,1 0,1 0,1 0,4 
Questões administrativas 0,2 0,0 0,1 0,4 
Agricultura (em sentido lato) 4,4 1,5 0,8 2,5 
Aspectos a jusante da actividade agrícola 1,7 1,6 0,4 1,9 
Aspectos a montante da actividade agrícola 0,1 0,1 0,1 0,1 
População e povoamento 0,3 0,2 0,0 1,2 
Territórios específicos (incluindo países) 1,9 13,7 6,3 11,9 
Ambiente, paisagem e questões de ecologia 3,8 1,7 4,8 3,8 
Artesanato, pequena transformação e PME 0,7 2,3 0,7 2,2 
Associativismo 1,4 2,1 2,8 2,4 
Questões sobre autarquias e poder autárquico 0,4 0,2 0,7 0,2 
Avaliações e apreciações  1,1 4,0 1,1 1,3 
Bibliografia e apoio documental 3,0 1,2 3,9 0,9 
Comunidade Europeia, PECO e PAC 1,9 1,0 6,6 3,6 
Comércio  1,1 1,4 0,3 2,0 
Cooperação e parcerias (nacional / internacional) 2,5 5,0 1,2 2,9 
Cultura, história, tradição, património e identidade 5,8 5,8 2,8 4,1 
Aspectos em torno da participação da população 1,0 1,2 0,7 0,9 
Economia e abordagens económicas 2,0 0,4 5,2 1,6 
Reflexões sobre questões sociais (excepto economia) 3,7 1,8 3,2 1,4 
Turismo e lazer 2,3 4,0 3,2 5,1 
Financiamento e investimentos 1,3 0,8 1,8 0,9 
Educação e ensino 3,6 1,6 2,1 1,4 
Emprego 1,3 0,3 3,3 3,3 
Energias 0,1 0,1 0,6 0,6 
Questões de ética e justiça 1,9 0,7 1,4 0,3 
Extensão ou animação rural  0,4 0,5 0,1 0,2 
Formação e formação profissional 2,1 2,4 1,8 2,1 
Gestão (do território, do ambiente...) 0,6 0,2 0,1 0,7 
Difusão de informação, publicidade e marketing 5,2 5,1 2,1 1,5 
Informação sobre os meios técnicos NTIC 7,9 0,6 0,4 0,7 
Inovação em meio rural 1,4 1,0 0,8 2,4 
Matérias sobre jovens e juventude  1,2 0,1 0,3 0,2 
Programa LEADER 1,2 4,8 1,1 1,4 
Outros programas e projectos (além do âmbito do LEADER) 2,9 2,1 4,3 1,3 
Legislação 0,6 0,5 0,8 0,4 
Aspectos ideológicos do DL 7,1 5,8 10,9 6,3 
Mundo rural e desenvolvimento rural 4,5 3,6 4,7 4,6 
Encontros de natureza ideológica 0,7 0,5 0,4 0,0 
Metodologias, procedimentos, boas práticas 0,5 1,0 0,7 0,7 
Questões sobre a mulher 1,1 0,7 0,0 0,8 
Planeamento e ordenamento territorial 0,4 2,5 2,3 2,6 
Questões políticas (fora do âmbito directo do DL) 3,7 2,9 5,2 4,2 
Desenvolvimento regional e regionalização 0,5 0,3 0,7 0,4 
Feiras, mostras sobre o mundo rural 1,7 2,1 0,0 0,0 
Questões de saúde (pública) 0,8 0,3 0,4 0,1 
Estatísticas 0,6 1,1 0,6 1,6 
Questões de técnica ou tecnologia 1,2 0,6 0,7 2,0 
Casos ilustrativos de desenvolvimento local / rural / social. 0,8 6,9 5,1 7,8 
Aspectos sobre investigação ou ensino superior 3,1 0,5 0,3 0,5 
Assuntos relacionados com o mundo urbano e a cidade 0,4 0,4 0,7 0,3 
Condições de vida e pobreza 0,4 0,1 0,1 0,2 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 
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De 1992 em diante, a REDE passa a insistir mais, em termos relativos, em 
aspectos relacionados com a economia, a política e a economia política, questões de 
ética e justiça social, ambiente e ecologia, financiamentos, cooperação e parcerias, sem 
deixar de fazer referência à UE e à maior diversidade de programas, para além do 
LEADER. Um aspecto curioso desta revista é, a par de algumas colaborações, em artigo, 
de técnicos e académicos implicados na valorização associativa, o grande número de 
extractos de obras pertinentes (de livros a boletins), entrevistas, súmulas de 
conferências e testemunhos de organizações e de iniciativas.  Aqui foi possível a 
diferentes actores adquirir as primeiras informações sobre diversas entidades da UE 
(ex: CRIDEL, AEIDL, TERN...), mas também portuguesas (ex: INDE, CIDAC, OIKOS, 
ICE, numerosas IDL...). 

Pensamos que a relativa perda dos «casos ilustrativos de desenvolvimento local 
/ rural / social», onde não pontuavam apenas exemplos portugueses, tem a ver com a 
forte disponibilização pela LEADER Magazine, em circulação desde esta altura, de 
artigos classificados nesta categoria e na de «Territórios específicos», que se referem a 
países e algumas das respectivas regiões (Quadro 53). 

 
Quadro 53 – Referências individualizadas a países na revista LEADER Magazine, 

proporção dos GAL no LEADER (I e II) e peso ponderado das referências 

Países Nº ref. % ref. GAL-L1 GAL-L2 % GAL-L1 % GAL-L2 Peso* 

Alemanha 8 7,0 13 168 6,0 17,3 - - 
Áustria 5 4,3  40 0 4,1 - 
Bélgica 1 0,9 2 18 0,9 1,9 - 
Dinamarca 1 0,9 1 12 0,5 1,2 - 
Espanha 16 13,9 52 132 24,0 13,6 + 

Finlândia 5 4,3  25 0 2,6 • 

França 16 13,9 40 171 18,4 17,6 • 

Grécia 9 7,8 26 54 12,0 5,6 • 

Holanda 1 0,9 1 4 0,5 0,4 • 

Irlanda 15 13,0 16 37 7,4 3,8 ++ 

Itália 10 8,7 32 181 14,7 18,6 - - 
Luxemburgo 1 0,9 1 2 0,5 0,2 • 

Portugal 7 6,1 20 48 9,2 4,9 - 
Escócia 4 3,5      

Gales 3 2,6      

Reino Unido 3 2,6 13 68 6,0 7,0 + 

Suécia 5 4,3  12 0 1,2 + 

PECO 2 1,7      
Canadá 1 0,9      
EUA 1 0,9      
Japão 1 0,9      
TOTAL 115 100,0 217 972 100,0 100,0  

* Peso ponderado das referências na revista, em função da diferença entre a hierarquização da 
proporção destas e da correspondente expressão do LEADER II nos países (% GAL-L2):  
 • - igual peso;   + e ++ - peso superior das referências;   - e - -  - peso inferior das referências 
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Estas referências a países são apenas aquelas que se contaram como incidência 
clara e específica nos mesmos, deixando de fora muitas pequenas referências a regiões e 
a GAL de diferentes nacionalidades, no seio de artigos temáticos, utilizados como bons 
exemplos de certos tipos de actuação ou domínios de abordagem. Pode ver-se que a 
Irlanda se destaca em termos de atenção dispensada pela LEADER Magazine 
(desproporcionada face ao número de GAL), o que se prende com a visibilidade e 
“centralidade” que esse país adquiriu neste PIC, talvez no intuito pouco claro de fazer 
associar ao dinamismo e à inovação um conjunto de territórios particularmente 
conotados com a ruralidade. 

O caso da Espanha, sem deixar de ter alguns dos factores comuns à Irlanda, é 
um país regionalizado e reflecte também a atenção captada já desde o LEADER I (o 
maior nº de GAL), enquanto o Reino Unido beneficia da conjunção de referências 
separadas feitas à Escócia e ao País de Gales. Em situação oposta a todos estes, 
encontramos os grandes países cujo elevado peso dos GAL ainda aumentou de 1991-93 
para 1994-99 (Alemanha e Itália), perdendo atenção relativa com a dispersão da 
mesma que acompanhou o alargamento do universo abrangido pela revista. 

Neste contexto, Portugal tem como expressão ampliada no LEADER Magazine: 
uma entrevista ao Ministro da Agricultura (no nº 2, 1992), as “terras que cantam” 
(sobre as Terras do Cante, imagem territorial difundida pela Terras Dentro), em 1993; a 
Serra do Caldeirão e as «Mulheres rurais do Norte», em 1996; o «apoio à agricultura 
biológica» na Beira Interior Sul (1997); uma acção de «reabilitação de um sítio natural 
notável» (no Nabão), da responsabilidade da ADIRN (2000); a «reocupação neo-rural 
(portugueses urbanos, alemães, britânicos, franceses, holandeses, suiços...)», focando 
casos abrangidos pelas intervenções da Dueceira e da Vicentina (2000). 

Esta revista é o meio analisado em que o turismo e lazer têm maior peso, 
traduzindo simultaneamente as novas imagens e vocações do espaço rural na Europa e 
a promoção acrescida da multifuncionalidade nas zonas LEADER. Por isso têm 
também maior expressão as questões do emprego, inovação em meio rural, novas 
tecnologias (estando as energias alternativas a par com a REDE), análises sócio-
geográficas, planeamento e ordenamento do território, agricultura e questões a jusante 
desta actividade, comércio, a importância do artesanato e da pequena transformação (a 
par com o P&L), entre outras.  

No que respeita ao P&L, o Quadro 52 permite-nos observar a preponderância 
relativa da sua incidência em territórios específicos e em casos ilustrativos do DLMR 
(ou seja, «lugares» e «pessoas»...), bem como (a par com o DLR) em «cultura, história, 
tradição, património e identidade». Naturalmente, destaca-se também a maior 
incidência no programa LEADER, na cooperação e parcerias, na difusão de informação, 
publicidade e marketing, na formação, nas metodologias, no artesanato, nas feiras e 
mostras e nas avaliações e apreciações. O menor peso relativo de outras questões não 
significa necessariamente falta de uma considerável atenção às mesmas, na medida em 
que a forte preocupação pelo agrupamento temático no P&L (como vimos a propósito 
dos Cadernos Temáticos) esconde algumas incidências importantes que os outros 
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meios apenas valorizam pela frequência de abordagem, ainda que muitas vezes 
ligeira410. 

No DLR, a variedade de assuntos é maior, mas prevalecem nitidamente – sob a 
forma de informação geralmente curta, excepto alguns anexos – os meios técnicos 
(domínio das NTIC), a agricultura, aspectos sobre investigação / universidade, questões 
à volta da informação e da sua difusão, a educação e o ensino, reflexões sobre questões 
sociais411, ética e justiça. Como se vê no ponto 11, isto traduz o tipo de participantes na 
lista de correio electrónico. A importância de matérias culturais (por vezes com 
referência territorial) prende-se sobretudo com a particularidade de o DLR ser um meio 
privilegiado e barato para a sua divulgação. 

O facto de a informação ser particularmente diversa neste “veículo do 
ciberespaço” e, por vezes, difusa, faz com que haja também uma prevalência relativa de 
domínios pouco considerados ou explícitos noutros meios: jovens e juventude, a 
mulher, o Terceiro Mundo e o diálogo Norte-Sul, problemas de saúde pública (ex: 
realidades e boatos sobre produtos alimentares tradicionais vs. industrializados) e a 
divulgação de encontros mais ideologicamente conotados. 

Em conclusão, parece-nos necessário apontar, nos quatro produtos observados, 
algumas facetas distintivas. Dois deles são afectos à função do PIC LEADER – Pessoas e 
Lugares e LEADER Magazine – o que, sem deixar de ocasionar numerosas ópticas de 
inovação e desenvolvimento, na perspectiva social, faz concentrar necessariamente a 
atenção no meio rural. No entanto, vimos que o P&L procura, ocasionalmente, fugir a 
esse “constrangimento”. Outros dois – A REDE para o Desenvolvimento Local e a lista 
DLR – nada indicam, à partida, quanto a uma eventual “preferência rural” mas tal 
parece acontecer “naturalmente” (numa proporção urbano / rural de 1 para 10 na 
REDE e de 1 para 17 no DLR). Ou seja, os primeiros são especificamente instrumentos 
para o DLMR e os últimos parecem dar primordial atenção ao mesmo, mas de uma 
forma paralela e aberta à preocupação com o DL em geral.  

Por outro lado, A REDE transmite frequentemente a mensagem de todo um 
sistema alternativo, em promoção e construção lenta. Não é por acaso que a 
preeminência na categoria que designámos por «aspectos ideológicos do DL» se junta 
também às mais altas proporções de incidências nas matérias de «ambiente» e 
«ecologia», bem como de «economia e abordagens económicas». Outra característica 
distintiva opõe tanto a REDE como o DLR aos “veículos do LEADER”, na medida em 
que os primeiros traduzem maior espontaneidade e afinidades com os actores mais 
dinâmicos da animar, ao passo que os últimos transportam uma dinâmica 
institucionalmente preparada e apoiada, afectando menos voluntariado e mais recursos 
formais e onerosos (logicamente, para obter efeitos numa escala de tempo mais 
reduzida). 

                                                
410 Isto passa-se também, em alguns casos, com A REDE, pois o “zero” nas «questões sobre a Mulher» 
esconde, por um lado, o facto de nunca termos classificado as páginas que dão conta das «Publicações 
Recebidas» e «Notícias» (selecções onde a matéria não está ausente). Por outro lado, a ausência explícita 
da problemática não só traduz o seu enquadramento em questões de maior abrangência como o remete 
para intervenções específicas da IN LOCO ou de alguns dos seus membros (ex:  SOARES et al., 1994). 
411 Uma delas veio também a ser publicada no P&L, numa revelação da pertinência do DLR a que o jornal 
já tinha feito referência. 



 293  

CAPÍTULO VII 

14. Os “caminhantes do DL” em meio rural: mediadores da inovação social 

Os caminhos do DLMR supõem todo um processo de construção das novas 

oportunidades para as áreas rurais, ou seja, de favorecimento das condições para a 

fixação das pessoas, retenção e/ou atracção de recursos e aumento das iniciativas e do 

investimento em vários domínios, no sentido de promover um bem-estar da população 

que seja compatível com a qualificação durável da sociedade e do território. 

O objectivo de conhecer o processo de preparação deste desiderato, 

consubstanciado em diferentes programas e projectos, não pode dispensar, todavia, um 

certo conhecimento dos agentes (no seio dos diversos actores), ou seja, dos meios 

humanos que viabilizaram a existência dos novos instrumentos de planeamento e de 

gestão local em áreas rurais, bem como de certos estudos a montante e jusante.  

Consideramos este domínio da investigação mais um eixo essencial dentro da 

preocupação de demonstrar que a valorização dos recursos humanos tem um lugar 

central em todo o processo do DLMR e que se liga à promoção dos saberes. Já atrás 

mostrámos alguns percursos pessoais, no contexto da mudança organizacional cívica 

para o DLMR ao nível nacional. Entendemos ser agora a vez de abordar as vias de 

realização ao nível regional / local, os caminhos seguidos por algumas pessoas, com 

expressão no espaço e no tempo, determinantes na orientação das ADL e/ou na 

afirmação das suas competências. As linhas que se seguem pretendem, por agora, dar 

conta do alcance e dos limites da informação obtida. 

 

14.1. O significado da informação recolhida: das ADL e das pessoas 

Para os objectivos propostos seguimos diferentes vias complementares. Por um lado, 

foi enviado um inquérito semi-estruturado (Apêndice) a várias ADL do país – com 

excepção da componente insular – abrangendo sobretudo entidades gestoras de 

programas no âmbito do PIC LEADER II. Destas, apenas uma não foi contemplada por 

falta de destinatário da carta que acompanhava o questionário412, no período útil. Por 

«destinatário» referimo-nos ao coordenador de cada GAL, por um motivo pertinente: 

havendo o interesse em obter respostas de todos os técnicos que pudessem responder, 

numa contribuição voluntária para este estudo, ao mesmo tempo que se desconhecia o 

número exacto deles, apelava-se à boa vontade do coordenador no sentido de distribuir 

um impresso a todos.  

No total, foram enviados questionários a cerca de 60 ADL, das quais 41 são 

“grupos LEADER” (GL). Obtivemos, após algumas insistências diferenciadas, resposta 

de 32 entidades (cada uma com um nº variado de questionários respondidos), das quais 
                                                
412 A ADL encontrava-se numa fase de transição, em que o habitual coordenador do GAL tinha deixado o 
lugar sem que outro tivesse sido escolhido. Mais tarde, não houve oportunidade de enviar o inquérito mas, 
felizmente, pudemos ter uma longa e proveitosa entrevista com o ex-coordenador, permitindo obter 
conhecimentos complementares sobre as condições de alguns dos agentes no Norte. 
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24 correspondem a GL. Desta forma pudemos contar com a colaboração de um total de 

140 técnicos para o estudo. Duas das respostas (apesar de muito interessantes, em 

vários aspectos) não vieram a ser utilizadas, pois dizem respeito a pessoas que intervêm 

exclusivamente em meio urbano, no âmbito de uma entidade centrada na intervenção 

cultural.  

Para além dos elementos obtidos pelo procedimento exposto, pudemos 

beneficiar ainda de uma série de outros dados, quantitativos e qualitativos, nem sempre 

compatíveis mas geralmente complementares. Uns provieram da consulta dos 

documentos inseridos nos dossiês de candidatura de cada GL à gestão do respectivo 

PAL LEADER II. A maior atenção foi dedicada ao historial de cada ADL (incluindo as 

parcerias constituídas) e aos curricula vitæ dos técnicos. Outros tiveram origem em 

informação disponibilizada pela CAL, com destaque para a das “fichas biográficas” de 

cada ADL no jornal Pessoas e Lugares. Por fim, contámos ainda com alguns dos 

resultados do inquérito enviado pela animar às IDL do país, nos primeiros meses de 

2001, no âmbito da preparação da MANIFesta 2001. Cada um destes diz respeito 

sobretudo a aspectos de uma associação, no seu conjunto, embora existam também 

alguns dados elementares sobre cada um dos técnicos e outros membros413.  

Das entidades respondentes à animar, só seleccionámos aquelas cujos membros 

nos podem interessar, numa óptica de complementaridade. Isto é, excluímos pequenas 

colectividades e outras entidades cuja contribuição para o DLMR se poderá colocar 

apenas num plano secundário, quando muito. É o caso das que visam públicos urbanos 

ou se limitam a dimensões específicas (somente na cultura ou no ambiente, por ex.), 

não intervindo de forma sistemática em parcerias pluridimensionais para estruturar 

percursos de inovação social para a sustentabilidade territorial. Referimo-nos às 17 

entidades que designámos por ADLMR no ponto 10, o que corresponde a 232 

indivíduos. 

A Fig. 33 representa simultaneamente uma referenciação geográfica e um 

balanço do peso relativo dos mencionados recursos para compreender a expressão dos 

técnicos de DLMR. Antes de mais, uma primeira leitura do mapa sugere-nos que as 

ADL do Sul têm maior número de técnicos que as do Norte. Usando apenas os dados da 

animar414, contámos uma média de 21 pessoas por ADL no Alentejo e Algarve e apenas 

7 a norte do Tejo415.   O primeiro caso  é paralelo  com o próprio padrão concentrado  do 

                                                
413 Sexo, idade, grau de instrução, proveniência geográfica e ano de ingresso na entidade. 
414 Que incluem, em princípio, todos os técnicos ao serviço no primeiro trimestre de 2001, 
independentemente dos programas a que pudessem estar afectos, ao passo que a eventual alternativa dos 
dados da CAL / CNG-LEADER II apenas abrangeria os membros de cada GAL. Já os elementos do nosso 
inquérito restringem-se só às pessoas que quiseram / puderam responder, como é óbvio. 
415 Trata-se de uma comparação sem a pretensão de máximo rigor, servindo-nos perfeitamente a obtenção 
de uma mera ordem de grandeza das diferenças. Se no Sul as 9 ADL correspondem a cerca de 50% do total 
(não se incluem ALD, naturalmente), receamos que o peso das nossas 8 ADL a norte do Tejo não vá muito 
além dos 10%. 
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Fig. 33 – Pessoas das ADL de quem se possui informação pertinente 
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povoamento e da iniciativa no Sul, o que vai de encontro às conclusões do INE (1998) 

sobre as associações de cultura e recreio: «maior densidade de associados no Alentejo» 

e «maior dimensão» das associações «nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e 

Algarve» (idem:14).  

Por outro lado, as diferenças Norte – Sul em termos dos quantitativos de 

pessoal das ADL radica também nas próprias características destas entidades, em 

especial quando nos referimos às que têm gerido um PAL LEADER.  No Sul as ADL 

deste tipo, para além da “raiz de alternativa” apontada por CANDEIAS (2002), não 

colocaram, em geral, limites à partida quanto ao número de colaboradores, em especial 

quando estes dispuseram de capacidade para viabilizar a captação e retenção de 

recursos para a região e/ou para gerir a sua aplicação. A Norte do Tejo, a situação é 

mais diversificada, sendo apenas geral um significativo aperto da malha territorial, em 

função da superior densidade da população e da implantação associativa, o que significa 

também, neste caso, uma relativa “pulverização” pré-existente da organização da 

sociedade civil. 

Ao mesmo tempo, parece ter sido corrente o maior enquadramento institucional 

dos técnicos no Norte e Centro, uma certa “profissionalização funcionalizada”, que fez 

concentrar muita da iniciativa voluntária nos dirigentes de organizações diversas e 

remete vontades mais independentes para ALD e IDL com menor poder em termos de 

investimentos territorialmente articulados. 

Esta situação implicou uma maior “neutralidade” de muitos dos técnicos dos GL 

a Norte do Tejo, já que poucas vezes são associados individuais da ADL, surgindo mais 

como contratados ao serviço do superior interesse da direcção e das parcerias. Porém, 

em vários casos, o coordenador e um ou outro membro do “núcleo duro” da ADL fazem 

parte dos associados colectivos que integram os órgãos sociais da ADL. Não é por acaso 

que 64% destas ADL não incluíam em meados dos anos 90 qualquer parceiro 

individual, enquanto que no Sul apenas a Ader-Al tinha essa característica (Quadro 7).  

Não desenvolveremos a questão das parcerias porque, além de não fazer parte 

do nosso objectivo, foi já abordada em estudos próprios416. Preferimos incidir, de 

seguida, nas condições dos actores e agentes, a título individual, com destaque para os 

técnicos, no contexto das respectivas ADL. 

 

14.2. (In)formação e percursos pessoais: o espaço e o tempo das opções e 

contingências 

A multiplicidade de contextos sociais, ao nível local, implica diversas condições para a 

afirmação de protagonismos, para a interacção e para a revelação de competências, em 

resposta aos desafios do DLMR. Por isso, se a nossa abordagem se efectua sobretudo de 

uma forma extensiva sobre as condições das pessoas, a partir de informação de 

                                                
416 Entre os que apresentam casos portugueses, apontamos os realizados por SERAFIM (1997), CASPAR et 
al. (1997), RODRIGUES e STOER (1996, 1998) e CERQUEIRA (2001). 
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inquéritos individuais, isso não poderá obstar à necessidade de introduzir algum 

aprofundamento ou apoio explicativo, num caso ou noutro, com base em 

conhecimentos mais laterais, provenientes dos meios complementares ao inquérito, 

atrás indicados.  

O reconhecimento deste imperativo não resultou apenas das nossas 

preocupações com princípios metodológicos mais ou menos formais, incluindo os que 

apontam a triangulação como meio privilegiado para uma abordagem compreensiva 

dos fenómenos sociais, sem custos muito elevados. Outra causa da nossa “opção” foi 

mesmo a constatação de que muitos dos principais protagonistas do DLMR – dos mais 

(re)conhecidos institucionalmente e entre os pares – não estavam entre os 

respondentes ao inquérito.  

Não foi difícil encontrar vários motivos para essa dispensa de colaboração 

escrita para o nosso estudo. Se a primeira razão apontada foi a «falta de tempo» ou «de 

oportunidade», ligada ao assoberbamento de trabalho, foi possível obter outras causas 

verdadeiramente mais importantes. Estas ligam-se, por um lado, à banalização do 

acesso do investigador pela “via burocrática”, sendo o inquérito para efeitos académicos 

muitas vezes equiparado aos formulários oficiais, para avaliação e não só.  

Alguns líderes têm sérias dúvidas de que o incómodo envolvido seja 

compensado por algum proveito significativo para o processo de DLMR, «tantas» que 

têm sido as investigações em torno dos “fenómenos” DL e DRUR. São pessoas que mais 

facilmente se dispõem a conceder duas horas para uma conversa do que os cerca de 30 

minutos estimados para o tipo de inquérito enviado. São técnicos que já se cansaram 

com a insistência nas formas tradicionais de pesquisa, em detrimento daquilo que mais 

tem a ver com a valorização do DL: a proximidade do investigador e a investigação-

acção.  

Cumulativamente, pouco antes da nossa solicitação para o contributo escrito de 

duas páginas de respostas curtas, outro investigador já tinha enviado para os mesmos 

agentes um inquérito de cerca de 30 páginas, exigente em reflexão, acompanhado de 

uma carta institucional de reforço do pedido, alegando o interesse da rede para o DL. 

Como em alguns casos o preenchimento desse inquérito foi conseguido após 

insistências telefónicas, viemos a encontrar um coordenador de um GAL que declarou 

ter jurado que, depois daquilo, nunca mais preencheria nenhum417. Tal como aconteceu 

com este agente, nem o nosso contacto pessoal directo com alguns outros conduziu à 

obtenção de respostas escritas, deles e dos colaboradores. 

 

                                                
417 Nenhum... para efeitos académicos, deduzimos depois de constatar que esse dirigente preencheu o 
inquérito da animar. 
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14.3. Antes dos “profissionais”, alguns amadores e políticos 

O nosso interesse em conhecer os agentes do DLMR – aqueles que se enquadram em 

estruturas mais ou menos preparadas e vocacionadas para o estímulo interactivo de 

pessoas e ambientes envolventes, no sentido da compatibilização da inovação e da 

sustentabilidade – faz-nos pensar nos “caminhantes que prepararam os próprios 

caminhos”, depois “percorridos”, melhor ou pior, por outros. Ou seja, antes de certas 

iniciativas surgirem por «agentes», já algumas pioneiras que as enquadraram foram 

encetadas por «actores», tendo alguns destes permanecido em ADL418. A este respeito, 

PORTELA (1997:16) ajuda-nos a fazer o enquadramento, numa síntese que dificilmente 

poderá excluir um actor de DL: 

«Nas ADL confluem pessoas com percursos, formações e sensibilidades distintas. 
Há gente que busca uma nova civilização, a do ser, pugnando por valores hoje na 
mó de baixo; há poetas e pessoas sensíveis à poesia, a valores estéticos e 
espirituais; há antigos e experientes militantes políticos, a par de recém-
licenciados em novos cursos e sem experiência de terreno; citadinos desiludidos, 
reformados cheios de juventude e jovens à procura do primeiro emprego; católicos 
progressistas e cooperativistas outrora convictos, a par de feministas e 
ambientalistas combativos; ex-alfabetizadores de adultos e ex-animadores 
culturais, ao lado de professores comprometidos com o meio e estrangeiros à busca 
de modos de vida alternativos; presidentes de Junta de Freguesia, técnicos 
municipais da cultura, e mesmo presidentes de Câmara, estes sensíveis ao prestígio 
e contributos financeiros que possam advir do facto do município ser associado 
nesta ou naquela associação (...)» 

 
Os nossos apontamentos soltos daquilo que são percursores históricos do 

DLMR não puderam, naturalmente, abarcar os inúmeros e localizados “factores de DL”, 
pessoas cujas sensibilidades, opções de vida, capacidade de intervir e de fazer passar 
uma mensagem estimulante tiveram impactes, estes por sua vezes factores de mudança 
social. Mas estas pessoas não estiveram nem actuaram apenas em áreas desfavorecidas. 
Nem tal é suposto, pois só o conhecimento diversificado – particularmente potenciado 
nos meios mais cosmopolitas – é factor de qualidade em questões sociais419.  

A maior ou menor centralização do poder sempre tornou cada centro um espaço 
de intermediação, logo de cruzamento de influências internas e externas, permitindo a 
cada actor que o frequente “destilar” as suas próprias vias de influência. Se é verdade 
que os poderes dominantes se tendem a reproduzir, não é menos verdade que eles estão 
sujeitos aos contrapoderes, especialmente multiplicados com o processo de 
globalização, como já vimos. Neste sentido, as “benéficas crises” favoreceram o DL, ao 
criar (de)cisões nos diferentes centros, como espaços de representação (embora 
diferencial) de numerosas periferias e margens, de que nenhuma capital (alimentada do 
exterior) pôde ser excepção. 

Por «centro», «periferia» e «margem», não nos referimos apenas ao território, 
mas a todos os espaços, incluindo os do conhecimento. Queremos então afirmar que as 
pressões sobre o Centro e as (de)cisões neste também se consubstanciaram na 

                                                
418 Temos portanto o «agente» como a institucionalização do «actor». 
419 Não negamos, portanto, a importância do conhecimento especializado para a qualificação; apenas o 
colocamos noutro plano, que é complementar... 
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alteração de concepções, de esquemas mentais, mormente por via da “iluminação” que 
certas relações sociais de favorecimento propiciaram, de que a Escola e a Universidade 
foram os instrumentos institucionais mais estruturantes. Têm sido estes os veículos da 
formalização das qualificações e das competências420 para o exercício dos poderes e 
contrapoderes socialmente aceites que se vieram a estabelecer.  

Em concreto, mas de forma generalista, queremos apontar apenas alguns 
caminhos ainda não referidos – ou seja, “passos de caminhantes” – ilustrando como a 
“frequência do Centro” se fez a favor de “periferias e margens”, num contexto de 
resistência à elitização que se pode associar à evolução das democracias em geral e às 
particularidades do “processo político” em Portugal. 

Sabemos de alguns casos portugueses de economistas, de advogados e juristas, 
de agrónomos, de um agrónomo-geógrafo, de um arquitecto paisagista, entre outros 
que puderam começar a defender ideias – em pleno período da ditadura – que levariam 
à descentralização, à protecção do ambiente, à maior atenção aos meios e às pessoas 
desfavorecidas. Mas também de um ou outro que, sem formação académica, pôde 
trilhar pequenos caminhos subversivos e de provocação, “semeando de lado” frutos de 
longo prazo, pela via política ou cívica. 

Entre os mais ilustrados, já em pleno contexto de viabilização política do DL, 
começaria por referir um historiador e arqueólogo que encontrou no interior Sul a 
possibilidade de desenvolver interactivamente actividades de investigação e convicções 
cívico-políticas. Daí à defesa do património e ao associativismo que o viabilizasse foi 
apenas mais um passo. Mais a norte, ainda no Alentejo, um autarca revelou na sua 
acção (até 1989) as marcas do seu percurso pelo associativismo e da sua abertura à 
informação, às inovações sociais e a contactos privilegiados nacionais e estrangeiros, 
num modelo que captou a atenção de indivíduos com posterior acção relevante no DL. 

Ainda mais a norte, os percursos de três médicos – independentes entre si – 
também são particularmente interessantes, na medida em que encetam diferentes 
formas de “profilaxia social”. Um deles, com particular sensibilidade para o 
«desenvolvimento pessoal» e empenhado na dinamização cultural para o efeito, 
colabora no arranque e desenvolvimento de uma ALD, a partir de interesses em torno 
do teatro e da educação (animação local). Hoje a entidade já pode ser considerada uma 
ADL, pelas parcerias envolvidas para uma actuação articulada.  

Outro médico segue a via político-partidária, chega a presidente de uma Câmara 
no Centro interior (com influência da mulher, também médica), consegue ser deputado 
“num intervalo” (para melhor actuar depois ao nível autárquico) e torna-se num factor 
de retenção de recursos e de sustentação de uma ADL LEADER, para além de uma 
acção política múltipla e extrovertida para a concertação de interesses intra-regionais. 

Um terceiro médico, com raízes no Barroso, conhece bem os problemas da 
emigração e dedica-se à sua terra após a sua licenciatura em Bruxelas. Para além de 

                                                
420 CRESSON (1998:137) lembra a «distinção entre competência e qualificação»: a primeira «é um 
atributo privado, que pode ser decomposto em saberes, saber-fazer elementar e saber-ser», enquanto que 
a segunda «é dada pelos grandes identificadores sociais: as escolas, os parceiros sociais, as empresas. É o 
percurso que permite passar a quadro quando se é empregado, ou a engenheiro quando se é técnico», 
«manifestamente um atributo social (...)». 
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exercer medicina, especializa-se em direcção associativa e em cooperativismo, tendo 
tido um papel fundamental na economia social da micro-região e na provocação aos 
interesses mais tecnocentrados das autarquias e do associativismo delas dependente, 
bem como às correlativas formas de “localização do mainstreaming”.  

Apenas em contraponto, mencionaríamos um quarto profissional de medicina, 
com actividade no Porto, cujos interesses patrimoniais na região do Douro lhe dão força 
motriz para responder ao desafio do LEADER I, conduzindo um processo associativo 
que desemboca numa ADL e num PAL. Porém, as suas dificuldades em relações 
humanas e em gestão acabam por levar ao seu abandono da liderança do processo, 
ficando a ADL “agarrada” pelos interesses representados sobretudo nas autarquias. 

Por fim, faremos recair a nossa atenção num geógrafo cuja biografia – ainda que 
bastante abreviada – nos merece um olhar especial, na medida em que nos permite 
fazer uma pequena imersão na problemática do contexto cultural e institucional dos 
processos de DLMR, tanto mais numa área que conhecemos menos bem, face à inferior 
frequência de contactos e à menor disponibilidade de informação por via de inquéritos. 

De ora em diante designado por AB, este indivíduo nasceu no Minho interior, 
apenas um de nove irmãos numa família rural de pequenos proprietários. Durante a 
sua frequência escolar, envolveu-se desde cedo na vida de associações culturais e 
desportivas, na medida dos seus interesses pelo futebol. Fez a sua vida universitária no 
Porto, onde se licenciou em Geografia (vertente de Planeamento) em 1985. Entretanto, 
tinha sido co-fundador da JSD concelhia, na altura em que o PSD era oposição ao 
partido que detinha o controlo da Câmara, o CDS. Foi depois membro da Assembeia 
Municipal.  

Quando termina a licenciatura, AB regressa aos afazeres concelhios de forma 
mais contínua, onde valoriza a vida político-partidária, no âmbito da qual virá mesmo a 
exercer o cargo de deputado na Assembleia da República durante pouco mais de um 
ano, com intervalos (1991-92). Mas já antes disso ia ficando «desencantado com 
política e políticos», acabando por «aceitar um lugar como técnico na Câmara», uma 
alternativa mais estável que a vereação e que a oposição lhe terá «oferecido para o 
manter quieto»421. Desde então, dedica-se à área cultural e ao ensino, ao mesmo tempo 
que efectua candidaturas a apoios comunitários.  

Enquanto técnico na Câmara, AB frequenta um dos primeiros cursos de Agentes 
de Desenvolvimento, da iniciativa da ADEFORMA, uma associação da responsabilidade 
da Associação de Municípios e com os primeiros apoios do FSE no âmbito do 1º QCA. 
Foi um curso teórico e prático de 9 meses para técnicos superiores administrativos 
e/ou com responsabilidades na formação. Segundo declara, uma das vantagens mais 
práticas deste curso, anterior aos JADE, era a capacitação para formalizar 
candidaturas. AB acrescenta que, paradoxalmente ou não, com os contactos políticos e 
com este curso passou a ter outra concepção de DL.  

Nos anos de 1987 e 1988, AB dinamizou na Câmara o Gabinete de Apoio ao DL, 
sobretudo dedicado a iniciativas com os jovens, ao mesmo tempo que se envolvia na 
ADEFORMA, em processo de esvaziamento (à medida que os técnicos saíam para o 
                                                
421 Interpretação que fez sentido para AB na medida em que a oferta foi idêntica e simultânea à efectuada a 
outro colega co-fundador da JSD, um engenheiro civil militante do PSD. 
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sector privado e para as autarquias), e no acompanhamento de um PDAR. Este 
constituiu um excelente mas trabalhoso processo de concertação técnica para o 
planeamento articulado do sector agrário, mas não satisfez os interesses da maioria das 
Câmaras. Mas, como estas tinham de se entender, «ainda mais depois de se ouvir falar 
no LEADER, criou-se a Associação de Desenvolvimento (…)», posta a funcionar por AB 
e por alguns colegas. 

Em 1991, na altura em que AB teve de frequentar a Assembleia da República, em 
frequentes viagens de substituição de um colega, já o LEADER I avançava, 
constituindo-se em Agosto a ADL que viria a coordenar em fase de LEADER II, 
seguindo um PAL que alterou bastante a estratégia anteriormente seguida, demasiado 
presa ao sector do turismo. Pouco depois, a ADL veio a dinamizar também um dos 
Centros Rurais. 

Algumas frases retiradas de P. SANTOS (2000)422, dando conta da opinião de 
AB, têm aqui uma certa pertinência: 

«A verba LEADER (...) é reduzida, praticamente simbólica. Por outro lado, “há 
coisas que não se fazem apenas com dinheiro. Às vezes, são iniciativas imateriais 
aquelas que conduzem aos objectivos pretendidos. Quando definimos o PAL para o 
LEADER II a nossa principal preocupação foi definir áreas abrangentes para 
permitir o que os outros programas não permitiam. A nossa estratégia foi criar 
uma dinâmica e um corpo técnico que permitisse captar o maior número de verbas 
para o território” (...); as verbas do LEADER coadunam-se mais com o 
financiamento de acções concretas do que com a resolução dos problemas de 
desenvolvimento de cada território. Às vezes, o LEADER vai até onde outros 
programas não chegam, e isso é muito positivo (...)» 

«Pelo facto de ser, simultaneamente, técnico do GAL e da Câmara, [AB] admite 
que o tempo que dedica à Associação não é aquele que gostaria mas o que a agenda 
profissional permite (...)». 

 
Pensamos que a saída antecipada de AB como coordenador do GAL, ainda em 

2000, de forma deliberada e por razões pessoais, serve como uma pequena conclusão 
das afirmações transcritas, se a reforçarmos com a observação in situ de que alguns 
projectos urbanos em que se envolveu no concelho de residência estavam a ser “a 
menina dos seus olhos”, algo que se via, deixando transparecer alguma falta de 
(auto?)realização com a “magreza do LEADER”. Em qualquer caso, este actor assume-
se como um dos agentes que «trabalha por gosto» no DL, por oposição aos que o fazem 
«por necessidade». Mas, depois de tudo, afirma, quando questionado sobre os seus: 
«pois, a família perdeu algo... tenho três filhos e nem dei pelo crescimento deles». 

 

14.4. Uma caracterização plural de agentes “sem rosto” 

Depois da breve atenção dispensada a alguns dos que «trabalham por gosto» no DL, 

dedicamo-nos de ora em diante aos que, sem negarem necessariamente essa 

prerrogativa, fazem do DLMR uma profissão, se bem que sujeita a contratos «sem 

termo certo», «a prazo, por...» (x tempo) ou «por avença». Algumas ADL incluem 

mesmo todas estas situações e ainda, por vezes, técnicos «estagiários».  

                                                
422 Em Pessoas e Lugares nº 5, Fev. 2000, p. 11. 
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Mas isto não significa que não haja simultaneamente gosto e até militância entre 

os agentes: o nosso inquérito revela que metade dos técnicos ingressaram na respectiva 

ADL por gosto e interesse pelo DLMR. Outros, se não usaram a expressão «gosto», 

deram a entender uma certa militância, pois afirmaram a opção pelo investimento no 

DLMR, com estratégias e programas (11%) ou criando / colaborando na fundação de 

ADL (7%). Alguns (4%) apontaram a deliberada permanência na terra ou fuga da cidade 

como motivação para o ingresso. Mais pessoas (7%) declararam sobretudo o interesse 

em aplicar experiência anterior (ex: PDAR, cooperativas...) ou conhecimentos 

específicos adquiridos em percursos prévios. Mas é inegável, todavia, que uma 

proporção considerável de técnicos (16%) afirmou apenas razões de «emprego» ou, de 

forma menos óbvia, motivos de iniciação, estágio e até «aventura» (6%). 

Deixaremos a abordagem de alguma contextualização destes motivos de 

ingresso nas ADL – as ocupações anteriores dos técnicos – para o momento do estudo 

das competências e actividades dos agentes, no âmbito da caracterização destes, que se 

segue. 

 

14.4.1. Um balanço de idades e sexos  

De acordo com o nosso inquérito, os técnicos das ADL são sobretudo adultos jovens e 

do sexo feminino (Quadro 54). Se isto parece de acordo com os resultados obtidos para 

a generalidade do pessoal ao serviço das IDL (cf. Quadro 33), mesmo uma observação 

ligeira revela grandes diferenças: entre os profissionais do DL é patente uma maior 

concentração dos seus activos nos grupos etários entre 22 e 37 anos (¾ do total, contra 

55% nas IDL em geral) e as mulheres têm menor proporção (mais de 12% de diferença). 

 

Quadro 54 – Técnicos das ADL: divisão  
por sexo e idades, em 2000 

 Número Percentagem 
Idades H M H M 

 22-27 9 34 3,8 14,4 
 28-37 46 85 19,5 36,0 
 38-47 28 15 11,9 6,4 
 48-57 14 3 5,9 1,3 
 58-67 2 0 0,8 0,0 
Total 99 137 41,9 58,1 

 

No entanto, as mulheres com menos de 38 anos representam mais de metade 

das pessoas das ADL (e 47,5% das IDL), enquanto os homens (com apenas 23% nesse 

grupo) dominam claramente nos grupos etários seguintes (18,6%, contra 7,6% das 

mulheres). Na realidade, a classe modal das mulheres está nos 27-30 anos (com 27% do 

total), enquanto a dos homens acompanha uma moda secundária do pessoal feminino 

nos 33 anos. Estas “proeminências estatísticas” correspondem às vagas de adesões de 
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recém-licenciados às ADL nos anos de implementação dos PAL LEADER II e LEADER 

I, altura em que estas pessoas tinham perto de 23 anos. 

A colocada distinção masculino / feminino nas camadas etárias parece traduzir 

uma evolução na realidade do DLMR. As associações pioneiras do PIC LEADER 

contavam com uma proporção de técnicos masculinos bastante superior. Aliás, apenas 

3 dos coordenadores dos primeiros 20 GAL eram mulheres (já virão a ser 10 no 

LEADER II do Continente), traduzindo a herança do pretérito padrão geral de domínio 

masculino nas profissões mais exigentes em qualificação formal e em predisposição 

para a intervenção em prol da mudança social.  

A segunda fase do LEADER marca a ascensão da posição da mulher entre os 

técnicos de maior preparação técnico-académica que se disponibilizam para uma 

profissão relativamente instável, competindo assim vantajosamente com homens. 

Pensamos que outros elementos reforçam esta afirmação, embora o custo / benefício 

de oportunidade da utilização da mulher no mercado de trabalho não se prenda apenas 

com o factor “qualificação”, como veremos adiante. 
 

Quadro 55 – Estrutura etária nas ADL segundo grandes regiões 

 Grandes agrupamentos regionais   
Escalões etários A norte do Douro Entre Tejo e Douro A sul do Tejo TOTAL 
 Nº % Nº % Nº % Nº % 

 22-27 10 15,2 16 15,8 17 24,6 43 18,2 
 28-37 38 57,6 56 55,4 37 53,6 131 55,5 
 38-47 13 19,7 20 19,8 10 14,5 43 18,2 
 48-57 5 7,6 8 7,9 4 5,8 17 7,2 
 58-67 0 0,0 1 1,0 1 1,4 2 0,8 
Total 66 100,0 101 100,0 69 100,0 236 100,0 

 

Em termos de representação regional da estrutura etária nas ADL, verifica-se 

um aumento do peso dos mais jovens à medida que transitamos no sentido Norte – Sul 

(Quadro 55), embora o “Centro” pareça denotar um maior “envelhecimento” do corpo 

técnico, ao revelar um ligeiro destaque na proporção de pessoas com mais de 37 anos. 

Se dividirmos o nosso “Entre Tejo e Douro” em duas partes – litoral (com 12 

ADL) e interior (com 11) – teremos o interior a revelar o maior peso dos últimos 

estratos etários (mais 5% de pessoas nesses do que o litoral). Idêntico exercício aplicado 

ao Norte – comparando 8 ADL do litoral com 5 do interior – mostra-nos mais 6,3% de 

pessoas entre 38 e 57 anos em Trás-os-Montes que na componente Minho / Douro 

Litoral. 

Uma diferenciação paralela à que encontramos na transição de valores etários 

de norte para sul vamos observar também para o rácio dos sexos (SR = mulheres / 

homens), ao mesmo tempo que vemos a repartição regional dos técnicos das ADL 

(Quadro 56). Constatamos, pois, que o peso das mulheres nas ADL é significativamente 

maior no Sul que no Norte, com base em valores agregados. Contabilizando as ADL que 
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têm um rácio de equilíbrio ou com menos homens que mulheres (SR ≥ 1), confirma-se 

a mesma evidência e, simultaneamente, verifica-se que apenas o Norte não acompanha 

a tendência geral para o peso superior das ADL com mais técnicos femininos que 

masculinos. 
 

Quadro 56 – Balanço regional sintético do peso de  
homens e mulheres entre os técnicos das ADL 

Grandes agrup. regionais Homens Mulheres 
Sex ratio 

(SR) 
ADL de SR ≥ 1 (a) 

 Nº % Nº %  Nº % 
A norte do Douro 42 15,7 44 16,4 1,05 6 42,9 
Entre Tejo e Douro 46 17,2 58 21,6 1,26 14 60,9 
A sul do Tejo 31 11,6 47 17,5 1,52 7 63,6 
Total 119 44,4 149 55,6 1,25 27 56,3 

 (a) Numa amostra de 48 ADL de que obtivemos elementos 
 

Num balanço litoral-interior, o rácio dos sexos revela-nos uma curiosa 

diferenciação entre a área a norte do Douro e a que, a sul deste, estendemos até ao Tejo: 

enquanto na primeira há um equilíbrio no litoral (SR = 1,06) e nítida supremacia 

feminina no interior (SR = 2,1), na segunda temos quase o inverso – SR de 2,2 no litoral 

e de 1,5 na faixa peri-raiana. As condições que explicam esta situação ligam-se às 

mudanças ocorridas entre as duas fases do LEADER que atrás aflorámos.  

A implantação do LEADER I, que teve maior afirmação de protagonismo de 

homens, tantas vezes ligados ao poder local e a outras entidades representativas de 

interesses económicos e sociais, projectou um certo padrão dessa influência no 

LEADER II. Em termos de expressão geográfica, isso corresponde à maioria dos 

territórios LEADER do Noroeste e da Beira Interior. No primeiro caso, a grande 

excepção corresponde à Sol-do-Ave (ADL do LEADER II), que nasceu de uma ILE de 

mulheres.  

Ora as áreas que tiveram maior preenchimento com GAL, de forma acrescida 

após 1994, incorporaram maior número de mulheres por razões já aduzidas e por 

outras que focamos de seguida, a propósito das competências pessoais e das 

necessidades das ADL. Inclusivamente, mudanças profundas em algumas associações 

traduziram-se numa recomposição do corpo técnico que implicou uma inversão no 

rácio dos sexos. Foi bem o caso da ADH423, já no interior norte. Associações gestoras de 

outros programas de apoio ao DLMR não constituíram excepção.  

 

                                                
423 Dois dos seus primeiros técnicos, um engenheiro agrícola e um gestor, passaram a ser, respectivamente, 
“coordenador executivo” (numa ADL do Minho) e coordenador (numa ADL do Centro Interior Norte), 
sendo exemplos não exclusivos da mobilidade dos agentes, em que incidimos adiante. 



 305  

14.4.2. Elevadas qualificações académicas, mas diferenciações no género e 

no território 

As diferenciações em torno da qualificação formal dos técnicos é algo que contribui 

para esclarecer as questões que temos vindo a abordar. Antes de mais, podemos ver que 

a grande maioria dos elementos das ADL possui pelo menos frequência universitária 

(Quadro 57), sendo a componente masculina de 88% e a feminina de 77%. Dominam as 

licenciaturas, mas os maiores contrastes revelam-se no superior peso das pós-

graduações entre os homens (mais 12,6% que as mulheres) e na maior expressão do 

nível de ensino secundário entre o pessoal feminino (mais 10,8% que os homens). 

Os mais baixos níveis de qualificação formal das mulheres prendem-se muitas 

vezes com funções auxiliares nas ADL (secretariado, atendimento, expediente, etc.), 

trabalhos a tempo inteiro ou parcial, em qualquer caso com remunerações que 

normalmente não atraem os homens. A tradicional polivalência da mulher encontra 

aqui alguma da sua expressão profissional. Já nas funções mais especializadas, a 

polivalência deixa de ser conotada com o género e passa a ser característica essencial do 

técnico de DLMR. 

 
Quadro 57 – Níveis de qualificação  

escolar / académica dos membros das ADL 

Níveis de instrução Homens Mulheres 
 Nº % Nº % 
Ensino Básico 2 1,8 2 1,4 
Ensino Secundário 12 10,6 31 21,4 
Bacharelato ou freq. Univ. 22 19,5 26 17,9 
Licenciatura 55 48,7 76 52,4 
Pós-Graduação  22 19,5 10 6,9 
Total 113 100,0 145 100,0 

 

As grandes divisões de Portugal Continental mostram, acima de tudo (Quadro 

58), a tendência no espaço para fazer da maior qualificação formal masculina uma 

constante. Apenas cerca de dois sétimos das ADL têm maior qualificação feminina 

média, em qualquer dos conjuntos (situações de GI M ≥ GI H). No entanto, no Sul a 

diferença entre os géneros é menor que no restante território: 0,3 no primeiro caso e 

cerca de 1 no segundo, o que traduz, pensamos, condições sócio-culturais mais 

abrangentes que o mero domínio das ADL. 

Pudemos verificar que as excepções à regra obedecem a condições particulares 

que não negam o quadro mais geral. Tratam-se de situações que representam, em 

regra, o maior grau de protagonismo de mulheres – casos das vizinhas ADICES, 

ADDLAP e ADD, que foram alvo da primeira atenção da CAL – mas essa não é 

condição necessária. No Minho temos, a par da Adriminho e da Sol-do-Ave, GAL 

coordenados por mulheres, a ATHACA e a Ader-Sousa, lideradas por homens, 

mostrando alguns deles mais competências específicas do que qualificação formal (ex.: 
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pessoas cuja idade e/ou experiência as tornou alvo de interesse para a permanência nas 

equipas). Esta situação contribui também para explicar, por vezes, alguns índices de 

superior qualificação feminina. 

 
Quadro 58 – Síntese regional da diferenciação na  

instrução segundo o sexo entre os técnicos das ADL 

Agrupamentos  Grau médio de instrução (GI)* ADL GI M ≥ GI H (a) 
 Homens Mulheres Nº % 
A norte do Douro 15,6 14,6 3 27,3 
Entre Tejo e Douro 15,4 14,4 5 29,4 
A sul do Tejo 15,7 15,4 2 28,6 
Total 15,5 14,7 10 28,6 

* Valores correspondentes a uma escala entre 9 (Ens. Básico) e 16 (Licenciatura) 
(a) ADL em que o Grau de Instrução das Mulheres é maior ou igual ao dos Homens, 
em média 

 

Em qualquer caso, o elevado grau de exigência nas equipas – resultado natural 

da solicitação para as tarefas que dissecaremos – criou condições favoráveis para a 

contratação e permanência (a possível) de mulheres cuja qualificação traz associada a 

suposição de requisitos de competência, com posterior desenvolvimento. Como vimos 

atrás, esta realidade foi mais marcada na segunda metade dos anos 1990, explicando 

não só as associações LEADER que apontámos, mas também outras (ex: In Loco e 

Adraces, da primeira fase, e Pró-Raia e Dueceira, do LEADER II), sem excluir ADL não 

LEADER. Destas destacamos, a mero título de exemplo, duas que já vêm dos anos 1980 

– ADM Estrela, desde 1989, perto da Guarda, e ADPM, em Mértola, desde 1980 – e as 

jovens equipas da Beira Serra (desde 1995, na Covilhã) e Gente (desde 1997, em Avis).  

Em contraponto da ideia de que o protagonismo feminino e/ou a presença das 

mulheres se correlaciona mais com a qualificação formal do que com outras 

competências, recorremos ao exemplo da ADAE. A coordenadora do respectivo GAL 

exibe menor qualificação formal do que os outros técnicos com a mesma 

responsabilidade. Porém, embora não possua qualquer grau de ensino superior, pôde 

contar com formação específica – curso JADE (1987-90) – após a qual efectuou sete 

anos de «trabalho de terreno» ao serviço da AMAE, ou seja, até à entrada em 

funcionamento do GAL ADAE (1997). A sua acreditação interna e externa revela-se, por 

exemplo, num vencimento superior ao de outros coordenadores e a diversas iniciativas, 

de que sobressaem as propostas no sentido da obtenção de certificação comparável às 

da norma ISO424 para as ADL. 

No que se refere aos campos de formação académica dos técnicos (Quadro 59), 

encontramos a maioria deles com bacharelatos, licenciaturas e pós-graduações em três 

                                                
424 International Organization for Standardization, mas também palavra derivada do grego isos (“igual”). 
A instituição promove o desenvolvimento de padrões em todo o mundo (normas ISO), no sentido de dar 
garantias de qualidade e eficiência a diferentes produtos e acreditação dos mesmos junto dos 
consumidores.  
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grandes grupos: a) Gestão, a que juntámos (por conveniência de agrupamento no 

quadro) as de Contabilidade e de Administração; b) Sociologia e Serviço Social, ainda 

que vários cursos frequentados tenham designações diferentes destas, sem contradizer 

a essência do domínio; c) ciências agronómicas e zootécnicas.  
 

Quadro 59 – Cursos dos técnicos das ADL que frequentaram o ensino superior 

 A norte do Douro Entre Tejo e Douro A sul do Tejo 

Agrupamentos de Cursos Nº % Nº % Nº % 

História e Direito 2 3,3 4 5,1 5 7,0 

Economia 6 9,8 10 12,7 5 7,0 

Administração, Gestão e 
Contabilidade 17 27,9 12 15,2 11 15,5 

Geografia, Planeamento, 
Arquitecturas e Turismo 11 18,0 7 8,9 4 5,6 

Psicologia e Relações Públicas e 
Internacionais 5 8,2 2 2,5 6 8,5 

Sociologia, Serviço Social e 
Antropologia 2 3,3 27 34,2 16 22,5 

Humanidades - Filosofia e 
Línguas 2 3,3 5 6,3 3 4,2 

Ciências agronómicas e 
zootécnicas 8 13,1 7 8,9 14 19,7 

Ciências biológicas, médicas e 
veterinárias 2 3,3 0 0,0 2 2,8 

Engenharia Civil e afins 6 9,8 4 5,1 3 4,2 

Matemática e Ciências da Terra 0 0,0 1 1,3 2 2,8 

TOTAL 61 100,0 79 100,0 71 100,0 

 

Uma primeira curiosidade é a maior concentração relativa dos cursos superiores 

do primeiro grupo no Norte e dos do segundo entre Douro e Tejo e no Sul, embora 

neste caso quase a par do terceiro grupo. Por ser um domínio de necessidade comum às 

ADL, que têm de apresentar os resultados da sua gestão, prestando contas para efeitos 

de avaliação e afectação de recursos a programas e projectos, a formação em Gestão / 

Administração mantém-se em todos os casos acima dos 15%. Esta razão não pode ser, 

contudo, a base de uma explicação linear, na medida em que, por um lado, a Gestão tem 

outras valências e, por outro, a gestão de projectos numa ADL é, em vários casos, 

efectuada por pessoas com outras formações, de que Economia (o 3º curso com maior 

expressão no “Centro”) é apenas um exemplo. Inclusivamente, registam-se 

competências específicas de técnicos sem formação superior que lhes permitem gerir e 

manter a contabilidade dos projectos, de acordo com as formalidades burocráticas. 

Para além da expressão diferenciada das formações acima indicadas, referiria 

ainda o interessante peso de certos cursos vocacionados para o planeamento (regional e 
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urbano e do turismo, em especial), entre os técnicos do Norte (18%). Podem surgir 

então questões como: a) existirá alguma predisposição para uma certa “especialização” 

regional das ADL? b) serão os elementos de cerca de 200 técnicos de ADL insuficientes 

para garantir significado amostral, ou seja, não existirá mais aleatoriedade que 

significado nos dados recolhidos?  

Julgamos poder responder negativamente a ambas as questões (embora não de 

forma peremptória para a primeira), preferindo afirmar aquilo que a Fig. 37 

documenta425, de modo complementar ao que poderemos exemplificar quanto aos 

locais de frequência do ensino superior: apesar de uma apreciável mobilidade dos 

profissionais do DLMR, a maioria deles provém de áreas próximas e a generalidade 

frequentou cursos nas instituições que lhes eram mais acessíveis. Para além de uma 

pessoa que veio da Austrália, as proveniências mais distantes são países como Angola e 

Moçambique. Destes casos, sobressaem as pessoas que tinham empregos ou vida 

estudantil no Ultramar em período anterior à descolonização. 

No intuito de ilustrar esta perspectiva, podemos referir-nos a dois domínios. No 

primeiro, a formação superior na área do turismo (ex: Curso Superior de Turismo, 

Gestão e Planeamento do Turismo, Gestão de Empresas Turísticas...), verificamos que 

sete das dez pessoas que registamos – todas de ADL do Norte – frequentaram 

estabelecimentos do Porto, Aveiro e Viana do Castelo. As excepções fizeram-no no 

estrangeiro (uma pós-graduação) e na Universidade do Algarve. Da dezena de técnicos, 

apenas dois trabalhavam em ADL na metade sul do Continente.  

O segundo domínio que queremos ilustrar pertence às áreas da Sociologia e 

Serviço Social, extraordinariamente sub-representadas a norte do Douro (de acordo 

com os dados que conseguimos426) e com expressão significativa a sul deste. A maioria 

dos técnicos das ADL com este tipo de formação fizeram-na em:  

(a) Gestão e Desenvolvimento Social (Univ. Católica de Viseu) –9 pessoas (perto de 
22% do subtotal) e todos exerciam a actividade nas ADL mais ou menos 
próximas, que são a ADD, ADDLAP, ADICES, ADRUSE e Beira Douro; 

(b) Sociologia (UBI, UP, UNL, ISCTE, UAL, UALg e Univ. Évora) – 19 pessoas 
(aprox. 47%), das quais apenas um ou outro caso isolado correspondia a 
trabalho numa ADL distante; 

(c) Serviço Social (5 em Lisboa, Porto, Coimbra e Beja), Investigação Social 
Aplicada (4, em Lisboa), Segurança Social (1, em Lisboa), Política Social (1, em 
Lisboa) e Ciências do Desenvolvimento e Cooperação (1, em Setúbal); também 
aqui raramente a frequência do ensino superior distou mais de 100 Km da ADL. 

 

Se notarmos que, das 16 instituições onde os técnicos frequentaram cursos de 

Sociologia, Serviço Social e afins, apenas duas ficam no Norte (no Porto) e 10 na grande 

                                                
425 Informação obtida posteriormente à execução do mapa (primeiro semestre de 2001) permitiu 
ultrapassar algumas limitações deste e aumentar o grau de confiança na afirmação de que as proveniências 
dos técnicos do Norte e Centro são mais próximas do local de trabalho. 
426 Que têm consideráveis lacunas da Beira Interior Norte e de Trás-os-Montes, mesmo com o apoio dos 
documentos oficiais. 
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região entre Tejo e Douro, percebe-se melhor o sentido da discrepância de valores neste 

domínio.  

Outras formações poderiam merecer alguma atenção, se quiséssemos pensar 

que a qualificação tem directamente a ver com aquilo que se exige dos técnicos das 

ADL. A relação existe, até certo ponto, mas não é linear, dadas as condições apontadas 

e, principalmente, o facto de o trabalho de «agente de DL» exigir flexibilidade e 

adaptação permanente a novas solicitações. 

 

14.4.3. Mais que as qualificações, afirmam-se as competências, em 

percursos próprios 

Como o DLMR pressupõe a ligação entre acções, para a maior inclusão possível dos 

actores na socioeconomia e para a criação de sinergias, a função das ADL tem sido, em 

regra, fortemente centrada no fornecimento de uma mediação eficaz, ou seja, que 

consiga dar resposta à tal necessidade de «ligações», que são também vínculos, 

compromissos, laços de confiança mútua, cumplicidades. Trata-se do sentido do 

«envolvimento» que tem sido necessário ao processo, mais ou menos participado, de 

«desenvolvimento»... 

Ora a capacidade de mobilizar a sociedade local para a mudança encontra-se 

muito em função das competências adquiridas – não necessariamente das qualificações 

– o que se associa, muitas vezes, às actividades efectivamente realizadas pelos agentes 

(Quadro 60).  

Pensamos que o percurso anterior não é o factor mais relevante para a maioria, 

tanto mais que 44% dos inquiridos transitaram directamente da escola ou da 

universidade para as ADL. De seguida, contam-se principalmente professores, 

formadores, consultores e investigadores (20%). Já é mais interessante que 10% das 

pessoas tenham vindo de ocupações ligadas a actividades voluntárias e/ou de carácter 

social (animadores culturais, trabalho em instituições de solidariedade social, direcção 

de associações e cooperativas, etc.) e de profissões técnicas diversas, incluindo as áreas 

de contabilidade, economia e do sector agrário (12%). O comércio e o trabalho 

independente indiferenciado é também significativo (8%). 

No que respeita apenas às competências declaradas, por agora, o Quadro 60 

permite-nos realçar, antes de mais, uma média de quase três competências específicas 

que cada pessoa pôde acrescentar à sua qualificação formal. Na maioria dos casos 

enquadram-se, todavia, no segmento formal, do qual só parte implica o papel da 

universidade. Mas o mais importante nestes dados são alguns padrões que não podem 

deixar de remeter a nossa reflexão para o campo das metodologias de intervenção no 

DLMR. 

Os primeiros domínios que se destacam são os da formação – que inclui a 

formação profissional – e da informática. Não obstante, este último mostra-se 

ligeiramente mais expressivo a norte do Tejo, enquanto que a formação é 
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significativamente superior no Sul: cerca de 17% de diferença (!). Neste caso, o 

respectivo sex ratio pende também a favor das mulheres no Sul e dos homens no Norte, 

praticamente ao contrário do que acontece com a informática. 

Pensamos que estas diferenças não ocorrem por acaso. Se no Sul cerca de um 

terço dos agentes se identifica como formador, isso reflecte uma orientação própria das 

ADL, que está até de acordo com as respostas recebidas ao inquérito da animar em 

2001 (cf. Quadro 23). A desigualdade quanto à formação não chega a poder ser 

compensada pela superior proporção de pessoas (entre 2 e 3% de diferença) que a norte 

do Tejo referem a competência de professor, relacionada com a prática docente no 

ensino oficial ou particular (nuns casos em tempo exterior ao trabalho na ADL, noutros 

em acumulação de serviço).  

A referida particularidade do Sul é apoiada ainda por outras competências 

correlativas, como «Competências técnicas diversas» e «Ciência Social Aplicada», 

domínios em que agrupámos uma grande diversidade de respostas. No primeiro caso 

incluímos o que surge (na linha seguinte do Quadro) como «para o DLMR (JADE)» e 

muitos mais casos, de que podemos referir, a título de exemplo, estágios efectuados 

noutras ADL, experiências anteriores no LEADER I, em PDAR, em diferentes 

organismos do Estado, cursos específicos para o DLMR (para além do JADE) ou para o 

DRUR e para o sector agrário, cursos para competências autárquicas, mas também 

«entrevistador(a)», «animador(a)» e certas capacidades em trabalhos de arte e/ou 

oficina. 

No que diz respeito à «Ciência Social Aplicada», reune um conjunto de 

competências declaradas que tem muito a ver com a própria propensão explícita para a 

actividade de formador, normalmente pós-graduações e outros cursos académicos / 

profissionais paralelos à qualificação académica indicada. 

Enquanto que o maior peso da formação no Sul se prende com intervenções 

com objectivos mais imateriais, como o fomento da iniciativa, o (auto)emprego e a 

empregabilidade427, as competências no Norte parecem relacionar-se com o turismo em 

espaço rural (TER) e com actividades correlativas. São exemplos as «aplicações 

agronómicas» (capacidade de apoio a agricultores), «comércio», «promoção e 

marketing» e «línguas». Mas isto não entra em contradição com o tipo de qualificação 

e formação ministrada pelas instituições próximas, pois várias delas procuram 

responder às necessidades da região.  

 

                                                
427 Caso da incidência da «formação / inserção profissional territorializada» (Cf. SOARES et al., 2001), que 
implica uma considerável proporção de verbas em acções de “estímulo à imaginação” e à vontade de 
(re)agir para compensar a carência de certos recursos patrimoniais que determinadas áreas do Norte mais 
podem aproveitar. 
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Quadro 60 – Áreas de competência específica declaradas pelos técnicos das ADL* 

 A norte do Douro Entre Tejo e Douro A sul do Tejo 
Competências H M %HM H M %HM H M %HM 

Administração 1 2 3,2 3 6 5,3 1 0 0,9 
Aplicações agronómicas 6 2 8,6 5 3 4,7 3 2 4,5 
Ambiente 0 0  0 0  2 2 3,6 
Artes diversas 1 0 1,1 1 2 1,8 1 0 0,9 
Planeamento e avaliação 3 2 5,4 7 4 6,5 2 3 4,5 
Comércio 2 2 4,3 1 1 1,2 0 0  
Contabilidade 2 4 6,5 2 10 7,1 3 4 6,3 
Ciência Social aplicada 2 0 2,2 4 4 4,7 4 4 7,2 
Compet. técnicas diversas 5 5 10,8 12 7 11,2 4 9 11,7 
Para o DLMR (JADE) 0 2 2,2 3 4 4,1 2 0 1,8 
Direcção associativa 2 0 2,2 5 1 3,6 1 0 0,9 
Extensão e animação 1 0 1,1 5 1 3,6 2 1 2,7 
Formação 11 2 14,0 11 13 14,2 13 22 31,5 
Gestão 2 1 3,2 1 2 1,8 1 4 4,5 
Informática 6 8 15,1 7 18 14,8 6 5 9,9 
Promoção e marketing 2 3 5,4 2 3 3,0 1 1 1,8 
Línguas 1 6 7,5 0 7 0,0 1 1 1,8 
Professor (docência) 3 4 7,5 7 7 8,3 2 4 5,4 
TOTAL 50 43 100 76 93 100 49 62 100 

* Os totais absolutos são superiores ao número de respondentes (140) porque vários deles declararam possuir mais de uma competência 
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A maior proporção da «administração», «planeamento e avaliação» e 

«contabilidade» surge entre Tejo e Douro, sem que isto faça qualquer oposição ao 

Norte (de cujos valores estão mais próximos), mas sim ao Sul. Sem o peso relativo das 

indicadas competências em torno do TER, o Norte poderia sobressair nestes domínios 

que só aparentemente dão especificidade à “zona” intermédia do Continente. Pensamos 

que estas competências estão mais de acordo com uma certa dedicação preferencial à 

gestão de projectos – que a “formação tecnocentrada” mais favorece – em detrimento 

da orientação para a mudança social participada, mais exigente em número de técnicos 

disponíveis para outras acções, no interior ou no exterior do espaço físico da ADL.  

Se as competências se afirmam, surge um aparente paradoxo: a esmagadora 

maioria dos inquiridos, independentemente da região de origem e de trabalho, 

considera que a sua formação-base é a que lhe tem proporcionado maior proveito. Só 

depois, em segundo lugar, surgem as especializações como mais-valias significativas, 

especialmente a informática, a contabilidade e as línguas (sobretudo o inglês). De forma 

menos expressiva, mas com importância pontual, aparecem também certos cursos e 

acções de formação nas áreas do turismo, do planeamento e da formação de 

formadores. 

Quando perguntámos que componentes da formação gostariam de ter 

efectuado, sem que o tenham podido fazer (ainda), obtivemos dois grandes tipos de 

resposta de mais de 70% dos técnicos: os que já possuíam pelo menos licenciatura 

apontaram diferentes pós-graduações / especializações (metade das pessoas) ou 

mestrados (7%), ao passo que os técnicos sem grau de ensino superior incidiram em 

cursos de nível médio / de aperfeiçoamento em informática, contabilidade, línguas e/ou 

turismo (31%) ou licenciaturas (4%). Os cursos de formação (incluindo os de 

formadores) nas áreas do DL / DRUR revelaram-se desejados por 10% de uns e de 

outros. 

Podemos deduzir que, se é a afirmação de competências que mais parece 

conotar-se com a diferenciação do trabalho entre as ADL, é a “qualificação de 

cobertura” dessas competências que mais suscita o esforço dos agentes. Estes não só 

percebem que o estatuto, socialmente cultivado, propicia o papel (e algum “papel”), 

como também entendem que o aperfeiçoamento e relativa especialização são 

instrumentos para a sua competitividade num mercado de trabalho que o DLMR prova 

ser instável, exigente e desafiador. Portanto, gera-se a consciência de que a 

continuidade pode significar mobilidade428: de ADL para ADL ou destas para um 

emprego mais estável, embora cada vez menos acessível e com vínculos em 

esvanecimento... 

Quando questionados sobre as razões da falta de acesso à formação desejada, o 

mesmo número de pessoas que não entendeu a questão – deixando expresso que essa 

formação seria «fundamental» (19, ou seja, cerca de 17%) – iguala o dos técnicos que 

alegaram «falta de tempo». Mas a maioria das respostas secundárias são 

                                                
428 Aspecto que abordamos adiante (ponto 14.4.7). 
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complementares, afirmando falta de recursos (mormente o dinheiro) e de 

oportunidades (15%), ou «motivos profissionais» (provavelmente enquadráveis nos 

motivos anteriores), com 14%. Apenas duas pessoas referiram falta de motivação e uma 

a «inexistência de curso com currículo adequado às necessidades e interesses», em 

concreto, um de «gestão de projectos de desenvolvimento». 

 

 

 

14.4.4. Em torno das actividades desempenhadas pelos técnicos 

Vimos atrás algumas diferenças dignas de atenção entre grandes regiões do país quanto 

às competências afirmadas. Queremos agora ilustrar, de forma “panorâmica”, em que 

domínios elas se exercem. De acordo com a Fig. 34, que traduz a percentagem de 

respostas em cada um de sete tipos de actividade, algumas orientações diferenciadas se 

evidenciam. 
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Fig. 34 – Tipo de actividade desempenhada pelos técnicos das ADL* 
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Começaríamos por destacar os valores relativamente baixos da região Sul 

quanto à «Coordenação / gestão de projectos» e à «Contabilidade / Gestão 

Financeira», o que parece de acordo com o que referimos sobre as competências. 

Podemos mesmo afirmar que o maior número de técnicos nas ADL do Sul tem a ver 

com o menor peso (per capita) das tarefas burocráticas de que tanto se queixam429, 

apesar de tudo. Em compensação, estes profissionais dedicam-se mais, em termos 

relativos, à elaboração de material promocional, à elaboração ou publicação de estudos 

(seguidos de perto pelos do Norte) e ao apoio directo (no terreno) a promotores de 

iniciativas (Actividade D, na Fig. 34), neste caso, praticamente a par dos no Norte e em 

proporção próxima dos outros.  

O elevado peso geral da actividade D não nos deve surpreender pois é a essência 

da actuação para o DLMR, que acontece sempre que a intervenção em meio rural não 

se restringe àqueles que são os primeiros (e muitas vezes os únicos) a procurar os 

gabinetes das ADL. Algumas diferenças regionais nesta e noutras actividades poderiam, 

eventualmente, surpreender-nos (ex: o maior peso da «formação» no Norte), se não 

tivéssemos em conta os problemas derivados da agregação em grandes áreas e da 

dependência exclusiva, nesta componente do estudo, de inquéritos voluntariamente 

respondidos430. 

Face às limitações afloradas, passamos a incidir apenas em 14 ADL, aquelas de 

que temos a certeza de possuir respostas da maioria dos técnicos ou, pelo menos de um 

número suficientemente representativo da situação em 2000 (Fig. 35). Ainda assim, é 

notória a falta de algumas respostas (ex: falta de quem indique «Contabilidade (...)» na 

ADIBER e «Coordenação (...)» na Rota do Guadiana). 

Começamos por chamar a atenção para a considerável diversidade entre as 

ADL, sendo discutível aqui a busca de um padrão regional, para além do que já se pôde 

destacar na agregação espacial, na medida em que algumas especializações emanam 

das próprias condições de cada ADL e do seu território. Remetemos o eventual 

interesse nestas questões para a própria abordagem das “vocações” das ADL LEADER 

(ponto 8.2). Resta-nos a pertinência de nos debruçarmos sobre os «estudos» e sobre as 

«Outras actividades» nas ADL. 

 

                                                
 
429 Cerca de 30% das queixas de agentes do Sul dizem respeito à burocracia, contra 26% no Norte e 18% no 
Centro, embora se refiram sobretudo a obstáculos à actuação e não à “normalidade funcional”. 
430 Em particular quanto ao Norte, tivemos a noção de que os respondentes se encontram entre os agentes 
mais dinâmicos e, simultaneamente, sensíveis ao tipo de argumentos utilizados na solicitação para este 
estudo. 
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Fig. __ - Tipos de actividade dos técnicos em 14 ADL seleccionadas
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No que respeita aos «estudos», os técnicos das três ADL do Norte representadas 

na Fig. 35 – 71% dos desta região que mencionaram o trabalho neste domínio – 

dedicaram-se a matérias como: a) desenvolvimento de acções de cooperação; b) 

pesquisa sobre a socioeconomia e o território para a preparação de PAL, PGI e outros 

tipos de candidaturas a programas; c) preparação de acções de formação, palestras, 

seminários e artigos em meios de comunicação social, boletins e revistas. 

Os estudos dos agentes da parte meridional do Continente cujas ADL se 

representam na mesma figura correspondem a 88% das nossas respostas para esta 

área. A variedade é consideravelmente maior. Da associação Gente referem-se dois 

tipos de diagnóstico socioeconómico: um de carácter geral e outro sobre a olivicultura 

de Sousel. Da Montes Claros, sediada em Borba, constam: a) estudos económico-

financeiros e sobre os apoios disponíveis (2); b) estudos de educação ambiental e sobre 

a paisagem (2); c) inquéritos à população idosa para avaliar necessidades e preparar 

propostas de actuação / programas. 

Da Rota do Guadiana, que actua a partir de Serpa, mencionam-se estudos em 

torno da formação e consultoria para as empresas da margem esquerda do Guadiana 

(2) e do apoio à população deficiente desta micro-região (1). Da Terras Dentro, apenas 

se faz menção a estudos de viabilidade / caracterização económica (2) e de 

caracterização da população, com objectivos diversos (4). As respostas sobre os estudos 

na In Loco incidem na avaliação (ex: do RADIAL); na viabilidade de projectos de 

cooperação; na preparação de PGI; em investigações sobre educação de adultos e sobre 

cultura e história regional e local, bem como condições da população; apontam-se ainda 

duas respostas que focam vagamente a investigação «para o DL». 

Entre Douro e Tejo, as respostas sobre estudos têm menos peso, pois não temos 

referências de duas das ADL da figura (LEADER Oeste e Tagus) e possuímos apenas 

uma referência de cada uma das outras. Estas, contudo, não deixam de ter valor 

ilustrativo: investigações em torno da formação (ADDLAP); do Direito Associativo 

(ADRIMAG); da exploração de caprinos (ADIBER) e do impacto das novas tecnologias 

no desenvolvimento rural (ADERES). 

Queremos salientar que estas respostas apenas funcionam como exemplos, pois 

sabemos de outros domínios estudados em várias destas ADL, tendo dado lugar a 

diferentes publicações e a programas e projectos, como é conhecido através dos 

relatórios para os organismos coordenadores dos programas e que o inquérito da 

animar permitiu dar testemunho, de forma suficientemente significativa.  

Quanto às «Outras actividades» nas ADL, a representação dos inquiridos da 
região central que temos vindo a considerar é particularmente acentuada. Apesar disso, 
as seis ADL que seleccionámos deste grupo não significam mais do que 63% das nossas 
respostas de entre Douro e Tejo. Nas seis em questão, os conteúdos do item são: a) 
trabalho administrativo, referido por técnicos de quase todas as entidades, por vezes 
acompanhado de «manutenção informática»; b) realização de exposições ou feiras, 
também uma actividade bastante comum; c) acompanhamento técnico de projectos de 
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diferentes programas (NOW, Centros Rurais, LEADER, Escola-Oficina, cooperação 
transnacional...); d) formação e mobilização de grupos de trabalho sobre metodologias 
de actuação (incluindo o SAP431); e) apoio e elaboração de projectos diversos, bem 
como candidaturas, incluindo para explorações agrícolas; f) apoio a empresas de 
inserção; g) preparação e edição de livros (ex: educação ambiental e tradições); h) 
preparação e realização de acções de formação e seminários; i) prestação de outros 
serviços a pessoas e entidades exteriores. 

Algumas destas actividades revelam o trabalho em serviços com alguma 
especificidade, o que deriva das capacidades particulares de alguns técnicos (ex: 
«elaboração de projectos de arquitectura», na Tagus; «orientação escolar e 
profissional», na ADIBER) ou de contratos-projecto com diferentes entidades (ex: o 
Carrefour Oeste, da LEADER Oeste). 

Se incluirmos aqui técnicos de ADL do Centro não representadas na Fig. 35, 
ainda poderemos acrescentar – para além de actividades já referidas – a «animação», 
quer de jovens (GAF), quer de jovens e adultos (Solidários), traduções e funções 
polivalentes (Dueceira) ou tratamento e difusão de informação legislativa nacional e 
internacional para o DLMR (Beira Serra). 

Sobre o Norte (mais concretamente, de 73% das respostas do item em análise 
nesta “unidade geográfica”), apontaremos apenas algumas actividades mais 
características, procurando não repetir algumas já citadas: a) promoção da região em 
feiras nacionais e estrangeiras (que se associa a projectos de cooperação internacional); 
b) gestão da Central de Recursos Douro-Tâmega (Dolmen); c) consultoria e outros 
apoios a PME (Sol-do-Ave). 

No Sul, a nossa incidência nas cinco ADL da figura analisada corresponde a 85% 
das respostas, bastante diversas. Seguimos o mesmo princípio adoptado para o Norte, 
contemplando: a) «animação» ou «animação socioeconómica», aspecto encontrado em 
quase todas as ADL; b) acompanhamento psicológico (da Gente); c) boletim 
informativo, divulgação, promoção, organização de eventos, feiras e exposições 
(especialmente da In Loco e da Terras Dentro); d) projectos de investigação e 
valorização de produtos locais (da In Loco); e) organização de intercâmbios nacionais e 
internacionais de jovens e/ou empresários (Rota do Guadiana e Terras Dentro). 

Naturalmente, excluímos aquelas actividades comuns a referências de todo o 
país, como por exemplo, tarefas administrativas (13% no Sul) e apoio diverso a 
projectos variados, incluindo candidaturas (30%). 

Já tivemos oportunidade de aludir ao peso da «animação» no Sul do país, onde 
são clássicas certas representações que simbolizam a carência desse atributo nas áreas 
interiores, mais desvitalizadas. Nestas, o «desânimo», ou apatia, conotadas com a falta 
de (auto)confiança e de iniciativa para a promoção pessoal e local têm merecido uma 

                                                
431 Sistematização da Avaliação Participativa, é uma metodologia de auto-avaliação para o DL e para 
“formatar” a (inter)cooperação inerente a este processo. Desenvolvida a partir de ideias de um economista 
da AD ELO (de quem apenas pudemos obter elementos por via oral), deu origem a outras especificações 
metodológicas (SEP e SIP). Trata-se, para nós, de um corpo metodológico derivativo daquilo que já faz 
parte dos domínios teórico-práticos da investigação-acção e da investigação participativa. O processo foi 
acarinhado pela CAL e teve difusão e aplicação nacional e internacional [Cf. Pessoas e Lugares números 10 
(p. 19), 11, 14, 17, 18, 22, 23 e 24 (diferentes notícias e artigos)]. 
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atenção especial. Uma das mais características formas de actuação passa pelo contacto 
regular com os “valores em potencial” ou pela proximidade dos agentes com os 
detentores de saberes e de saberes-fazer. Sem esta proximidade para o 
interconhecimento e envolvimento, tendem a permanecer as condições de afastamento, 
exclusão ou “desaproveitamento” daqueles que, assim, ignoram o seu 
(re)conhecimento.  

Nem todos os agentes que actuam na mobilização do potencial endógeno (leia-
se o potencial humano) fazem parte do corpo técnico central das ADL. Se alguns 
técnicos se identificam como «animadores», há sempre o risco de deixarem de o ser 
quando terminar o contrato que os liga às respectivas ADL432. E mesmo permanecendo 
nas ADL, exigências de novos projectos podem desencadear a perda de contacto regular 
e de laços de cumplicidade que estimulavam, aqui e ali, o lento processo de fomento da 
iniciativa.  

Foram preocupações deste tipo que levaram à busca do “enraizamento da 
animação” ou, se quisermos, endogeneização do recurso a que podemos chamar 
«estímulo durável e sistemático da iniciativa». É hoje comummente reconhecido que o 
trabalho pioneiro e mais consistente neste sentido foi efectuado pela In Loco ao criar a 
figura do «animador de DL» como um elemento da população da área sujeita ao 
processo de revitalização433. Trata-se de uma pessoa, relativamente jovem, que é 
estimada pela população local e cuja actuação é acompanhada num sistema de 
formação em exercício e hetero/autoavaliação permanente. Vive numa aldeia ou vila da 
micro-região mais carenciada e serve de catalisador, num processo de investigação-
acção para o desenvolvimento participado que procura fazer uma “ponte para a 
inclusão” entre a aldeia e a cidade, entre o pequeno centro de crescimento da confiança 
e da iniciativa e o maior centro de poderes e decisões, mas também de oportunidades 
de valorização e escoamento de produtos com autenticidade local.  

A figura do «animador» tem vindo a afirmar-se, em termos de uma certa 
autonomia de procedimentos, como aquilo que o técnico de extensão rural mais típico 
do Ministério da Agricultura apenas sonhava, até aos anos oitenta (cf. MORENO, 1993). 
Aquele personagem autorepresenta-se de diferentes formas – de que seleccionámos 
apenas duas (Fig. 36) – mas todas elas se ligam pela capacidade e disponibilidade para 
dar resposta (ou seja, mostrar responsabilidade). 

Não menos importante, e no quadro desta aptidão, encontra-se o seu papel na 

formação e consolidação de parcerias, no âmbito das quais se coloca o seu próprio 

futuro. De facto, é a demonstração da sua necessidade – e mesmo indispensabilidade 

para o DLMR – que tem permitido o crescente compromisso das autarquias 

(principalmente, entre outros parceiros) em assegurar a continuidade destes agentes 

quando alguns fundos de co-financiamento faltarem. 

                                                
432 Se bem que, no Alentejo, segundo CANDEIAS (2002), os técnicos das ADL «que aguentam dois anos» 
acabam por ficar. A maior mobilidade está naqueles que, por razões diversas, permanecem pouco tempo 
nas associações. 
433 Primeiro no âmbito do LEADER I (ARRISCA) e depois num projecto (ALICE) sob financiamento do 
artº 6 do FSE (cf. M R MORENO, 1996 e Pessoas e Lugares nº 3, 1999, p. 13) 
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14.4.5. A (in)visibilidade dos resultados do trabalho: percepções pessoais 

Quando questionados sobre os resultados mais visíveis do trabalho, procurando que se 

distinguissem os individuais dos de equipa, o grosso dos técnicos encontrou grande 

dificuldade em fazê-lo. Embora vários tenham procurado uma distinção formal, na 

prática as duas vertentes misturam-se. Fomos nós então a fazer um esforço de 

separação a partir da análise e organização tipológica das respostas abertas.  

Assim, pudemos verificar que quase ¾ incidiam em resultados da equipa e 

pouco mais de ¼ em individuais. Julgamos mesmo que estes surgiram sobretudo 

devido à clara dicotomia efectuada na questão. Embora a divisão possa parecer 

demasiado artificial, tivemos a preocupação de não a dispensar para conseguir 

ultrapassar o mero enunciado de algumas respostas correntes que já conhecíamos, 

amiúde aplicadas face a frequentes solicitações para a avaliação dos projectos levados a 

cabo pelas ADL. 

A análise que se segue não se acompanha de referenciação geográfica – salvo em 

casos pontuais – porque, por um lado, não encontrámos qualquer padrão interessante 

que permitisse reforçar ou contrariar aspectos distintivos que afloramos noutras partes 

do estudo; por outro, a enorme diversidade de respostas obrigou-nos à sua 

“aglutinação” em grandes tipos, fazendo diluir qualquer presumível especificidade desse 

tipo. 

No que respeita aos «resultados mais visíveis» do trabalho em equipa, a maioria 

das respostas não nos supreendeu, pela sua generalidade. Com 12% do total, afirma-se 

um grupo que exprime a incidência na potencialização dos recursos endógenos da 

região e os contributos para o DL e para o desenvolvimento social (incluindo a 

«melhoria da qualidade de vida»), graças à introdução de serviços antes inexistentes 

em meio rural. As referências ao desenvolvimento rural e à qualificação do sistema 

produtivo agrícola são, curiosamente, minoritárias (1,5%), mas reflectem a baixa 

proporção de respostas dos técnicos das ADL mais sensíveis às questões agrárias e ao 

englobamento de algumas delas nas respostas de maior abrangência, se não quisermos 

acreditar também na menor visibilidade dos resultados do esforço neste domínio. 

Um segundo grande conjunto de contributos (11,4%) traduz a importância da 

promoção e implementação do LEADER I/II e a ideia de que os projectos resultam e 

atingem bons níveis de execução, havendo transparência nos processos de gestão e 

acompanhamento. Ou seja, referem-se a condições mais formais e convencionais do 

exercício das equipas face a exigências de programas (em particular dos GAL LEADER). 

Com 10%, surge o grupo de respostas mais centradas na importância da 

cooperação suscitada. O grosso destas faz ressaltar a boa reflexão em equipa sobre os 

problemas e a sua resolução da mesma forma, mas outras, significativamente, indicam 

a contribuição para a formação de parcerias locais e/ou regionais, criando ligações 

entre actores para o encontro participado de objectivos comuns e subsequente acção 

criativa.  



 321  

Segue-se (com 9,3%) um grupo de referências que alude à promoção de novas 

competências no território e de (auto)emprego, em vários casos «sensibilizando a 

população para a participação» na sua busca (pró-actividade). Incluímos aqui «novas 

acções de formação com índices de empregabilidade superiores a 50%» (Terras 

Dentro). Considerámos de forma separada os declarados contributos para a formação e 

informação da população (5%) – maior peso da ADDLAP e da In Loco – com alegado 

reflexo no «aumento do nível de escolaridade na região» ou «da literacia» e da 

sensibilização «para as áreas ambientais» (sobretudo na Montes Claros) ou para o 

DLMR em geral (principalmente na Probarroso). 

Cerca de 8% remetem para a execução de projectos idealizados e concretização 

das estratégias definidas, assinalando-se exemplos de projectos diversos (ex: 

enoturismo no Vale do Ave, «Jovens / Educação em meio rural» em vários pontos do 

país434), com uma maioria relativa para os Centros Rurais. 

Um pouco menos de peso (6,4%) tem a participação em estudos e a execução 

dos mesmos, a que associámos a produção de várias publicações, incluindo material 

promocional de diferentes tipos. Outro correlativo «resultado visível» do trabalho em 

equipa gira em torno da promoção da região (4,1%), que inclui a publicitação dos 

projectos nos meios de comunicação social (LEADER Oeste e In Loco) e a realização 

e/ou participação em feiras, exposições, seminários, etc. (ADDLAP e In Loco). 

Pouco menos de 5% das respostas puderam ser agrupadas naquilo que 

entendemos por «reconhecimento pelas entidades locais» do trabalho desenvolvido, 

com «eficácia» e «qualidade», ou «credibilização» da ADL, até mesmo pela afirmação 

do seu currículo (Gente, Aliende, In Loco, LEADER Oeste, Tagus, Adiber). 

No que diz respeito aos «resultados mais visíveis» do trabalho, a título 

individual, reunimos várias afirmações no mesmo conjunto (com perto de 12% do total) 

que representa sobretudo a autovalorização do agente:  

(a) «realização pessoal e profissional» (técnicos da Solidários, Montes Claros, 
Terras Dentro, Rota do Guadiana e In Loco);  

(b) «experiência pessoal» acumulada e reconhecida (Adrimag, Adiber, Dueceira e 
Tagus);  

(c) «aquisição de novas competências» (ADDLAP, Beira Serra, Pinhal Maior, Rota 
do Guadiana e In Loco);  

(d) depoimentos diversos, no mesmo sentido, de pessoas das mesmas e de outras 
associações, como «aumento da autoconfiança» e «da auto-estima», «aumento 
do conhecimento próprio sobre o meio», «conhecimento profundo do 
funcionamento das instituições», contributo para o «aumento da qualidade das 
relações interpessoais», etc. 

 

Apenas com uma importância secundária surgem mais alguns aspectos da 

repercussão do trabalho “individual”. Um deles diz respeito ao valor dado ao próprio 

                                                
434 Embora aqui na qualidade de iniciativa de técnicos da Esdime. 
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esforço para o benefício da equipa (4,4%): «dinamização da equipa», «participação em 

projectos internos» e «sucesso no funcionamento da estrutura». Outros, sem deixar de 

ter a ver com este domínio, assumem-se como contributos para valorizar toda a ADL: 

«participação em estudos» ou elaboração deles (parte dos resultados visíveis em 

equipa), com 3,2%; organização «de documentos», «de informação» e «tarefas 

administrativas», «controlo das finanças» ou «das despesas», «melhoria do sistema de 

comunicação» e «nova organização interna e externa da associação» (2,6%). 

Com igual expressão entre si (2%), merecem ainda atenção três grupos de 

respostas sobre a visibilidade exterior do esforço pessoal: uma que incide nos 

«resultados positivos» da formação / formação profissional; outra da «divulgação de 

informação» e a última sobre o «reconhecimento» das pessoas pela «integração de 

propostas em programas de financiamento posterior» e pelo «trabalho diário» (de 

«promoção da associação», animação, resolução de certos problemas técnicos, «apoio 

psicológico», etc.). 

Se até agora temos incidido na apreciação dos técnicos quanto ao que 

consideram os produtos mais evidentes do seu labor, falta-nos apurar uma questão 

essencial nem sempre tomada em conta. Referimo-nos ao trabalho por eles 

considerado relevante mas, simultaneamente, julgado menos visível para os outros ou 

mesmo fora do alcance do conhecimento comum e até de certas avaliações sobre a 

qualidade do desempenho para o DLMR. Enquanto apenas 14% dos inquéritos não 

obtiveram resposta para as «evidências», já 36% das pessoas se dispensaram de 

enunciar qualquer elemento que traduzisse a sua suposição quanto ao 

desconhecimento externo do seu “produto”. 

Prosseguimos no mesmo método de agrupamento de respostas abertas, de 

acordo com as afinidades de incidência, o que nos permitiu, desde logo, notar que o 

balanço indivíduo / equipa (em termos de responsabilidade lógica dos resultados) se 

inverte: respectivamente 71,4 % e 28, 6% do total. Podemos adiantar que isto se deve ao 

carácter mais pessoal e, portanto, menos exposto, daquilo que serão os «resultados não 

evidentes» do trabalho dos técnicos, em relação ao que acontece com o produto da 

equipa e de toda a ADL.  

Uma maioria relativa de respostas (cerca de 2/9) aponta um conjunto de 

aspectos que têm em comum precisamente todo o tipo de trabalho interno da ADL: 

apoio à elaboração e implementação de projectos, mecanismos formais e burocráticos 

de controlo, organização e gestão interna da associação, tarefas administrativas e de 

manutenção das condições operacionais (incluindo informática).  

De seguida, sobressai (com quase 18%) todo um trabalho aturado de pesquisa, 

recolha e organização de informação para o conhecimento do meio e para o 

desenvolvimento de métodos e técnicas adequadas para a intervenção. Inclui-se aqui a 

produção de estudos para sustentar a formação e as comunicações em seminários e 

encontros (para além de artigos), várias vezes condição do fornecimento de elementos 

para avaliações. 
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Estes dois conjuntos de respostas, que somam 40% do total, já nos dizem 

bastante sobre o porquê da relação inversa entre a importância do trabalho mais 

capilar, de escoramento daquilo que mais se pode destacar (e fotografar...), e a 

visibilidade. Julgamos que a maioria dos grupos tipológicos que se seguem acentuam a 

ilustração deste princípio. 

Com cerca de 11% do total, um dos agrupamentos refere-se à valorização dos 

indivíduos como base de um processo de desenvolvimento, o que passa por aquilo que 

vulgarmente se designa por «desenvolvimento pessoal» e que não dispensa a 

interactiva promoção dos «saberes domésticos locais» para o DLMR. Trata-se da 

aplicação de princípios construtivistas de estímulo das motivações e competências 

existentes para um desenvolvimento acompanhado de especificidades de valor 

reconhecido. 

Porém, como o reconhecimento do valor passa pela «mudança de atitudes»435, 

não admira que outro grupo (também com quase 11% das respostas) queira enfatizar a 

“invisibilidade” desta questão. Por isso várias pessoas deixam expressa a «lenta 

transformação das mentalidades», a intermediação para a «resolução de conflitos», o 

«corte com a rotina e o conformismo» e a «melhoria do processo formativo e 

desenvolvimento psico-social». 

Um quinto quadro de afirmações, precisamente com um décimo do peso total, 

reune outros contributos que têm em comum a referência às condições processuais que 

fazem a essência do DL. No que respeita a aspectos de cooperação, retemos o 

«relacionamento profundo com as entidades responsáveis pela implementação de 

projectos» e a «troca de experiências com agentes de desenvolvimento local a nível 

nacional e europeu»436. As condições de organização da intervenção também 

adquirem aqui destaque: o arranque de certos projectos com «diagnóstico», 

«metodologia» e «avaliação»; o desenvolvimento de «sistemas de acompanhamento e 

gestão da formação»; o «planeamento estratégico do processo local» e a «flexibilidade 

do trabalho efectuado». 

Apenas destacámos do conjunto um sexto grupo de respostas (7%), na medida 

em que traduzem sobretudo o trabalho no terreno para a valorização das condições 

económicas: «dinamização do tecido empresarial da região»; promoção do 

«desenvolvimento agropecuário» e dos «produtos tradicionais» e «sensibilização da 

população para uma postura mais participativa na procura de emprego». Decidimos 

incluir aqui ainda uma intervenção que se enquadra no domínio da solidariedade social: 

«resolução de problemas individuais de alguns utentes e melhoria da qualidade de vida 

das crianças e idosos da Zona de Intervenção, bem como de algumas famílias muito 

carenciadas». 

                                                
435 Porque a aplicação construtivista é defendida como pró-activa, para que a tradição não seja tomada 
como estagnação ou conservadorismo mas sim como alicerce da revelação da cultura territorialmente 
marcada. Obviamente, isto implica inovação, para estabelecer uma ligação, uma “ponte” de referências 
comuns, entre o “original produtor” e o “exigente consumidor”... 
436 A promoção do território no exterior (incluindo no âmbito da cooperação internacional) é também 
referida por quatro técnicos como algo que escapa à atenção mais comum. 
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O domínio da autovalorização dos agentes (com 4,6% do total) junta respostas 

que incidem na «realização pessoal», na «aprendizagem permanente» e no 

«conhecimento do terreno de actuação». Numa certa oposição a estas, deixámos para o 

fim um grupo de respostas que, atingindo mais de 13% do total, mostra principalmente 

a percepção da hetero-valorização do trabalho dos agentes e das ADL, algum retorno 

“menos palpável” das acções. Este conjunto deixa-nos algumas dúvidas quanto à 

capacidade de demonstração dos agentes / ADL, a não ser que contemplem certas 

apreciações longínquas: «desenvolvimento e satisfação pessoal dos participantes / 

promotores de actividades» ou, no mesmo sentido, «reconhecimento por parte da 

população local do trabalho desenvolvido pela associação». Mas compreende também, 

aparentando antinomia ou ironia, declarações como «criação de riqueza na região» ou 

«boa execução do LEADER II» e, já sem qualquer ironia, um projecto «de 

informatização rural e formação à distância». 

Em conclusão, vimos que os resultados do esforço dos agentes percebidos como 

«não evidentes» se caracterizam pelos aspectos mais imateriais do DLMR que 

acompanham, a montante, os «resultados mais visíveis». São condições acima de tudo 

processuais, ainda que só algumas tenham sido estritamente classificadas neste plano. 

Tratam-se, em qualquer caso, dos aspectos intermédios sem os quais não há nenhuma 

garantia dos subsequentes objectivos e produtos finais. 

 

14.4.6. A valorização do trabalho: formas de participação na mudança, 

resultados e obstáculos 

Ao longo deste estudo, temos dado a entender, de forma esparsa, que a diversidade e a 

mudança fazem parte da profissão de agente ou técnico de DL. Isto não é difícil de 

perceber, na medida em que, por um lado, o DL supõe responder de forma organizada, 

com maior ou menor sensibilidade natural e/ou “refinamento” de instrumentos 

metodológicos e técnicos, às inúmeras carências de estruturação da indissociável 

trilogia «sociedade / economia / território». Por outro lado, porque essa resposta é 

consideravelmente filtrada pela relativa disponibilização de recursos – no tempo e no 

espaço – pelos poderes instalados. Ou seja, os programas e projectos aprovados 

condicionam fortemente a expressão do binómio «continuidade / mudança», naquilo 

que depende de dinheiro público, embora a imaginação e a ousadia no seio de certas 

equipas associativas consigam, por vezes, estender a margem de manobra para a 

retenção de alguns recursos humanos, entre outros aspectos. 

Vimos atrás que a maioria dos técnicos trabalha no DLMR «por gosto», o que 

significa motivação, em função da recompensa obtida pelo trabalho realizado, que se 

associa aos respectivos resultados observados. A única pessoa (em 140) que não 

considera o seu trabalho valorizador alega falta de reconhecimento437. As outras 

apresentam numerosos motivos no sentido contrário (excepto 6, que nada 

                                                
437 Trata-se de um técnico de 29 anos, com o 12º ano e considerável especialização e experiência em 
informática (incluindo programação) e em artes gráficas. 
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responderam), que dividimos, desde logo, em aspectos extrovertidos (36%) e 

introvertidos (64%) da satisfação438. 

No que respeita aos domínios de extroversão dos que consideram valorizador o 

seu ofício, separamo-los, por sua vez, em três grandes grupos de respostas: 

(a) o contributo para o desenvolvimento regional ou para o DLMR (22,1%); 

(b)  mais especificamente, o subsídio para o ordenamento territorial, melhoria das 
condições de vida da população em regiões desfavorecidas, criação de emprego e 
difusão de informação e de inovações (12,8%); 

(c) noutra especificidade, a ajuda na afirmação dos valores e saberes da região de 
actuação, a alteração de mentalidades e a «melhoria da auto-estima das 
populações locais» (3,1%). 

 

Quanto às expressões da “valorização introvertida”, foram organizadas em 

quatro conjuntos de respostas, dificilmente estanques: 

(a) valorização pessoal e profissional (36,9%), que inclui a abertura de novas 
perspectivas e o aprofundamento de conhecimentos anteriores; 

(b) vários caminhos da realização pessoal, geralmente em interacção com a equipa 
(11,8%) – desenvolvimento das relações pessoais e afectivas, concretização de 
projectos idealizados e a sua valorização, com «autonomia para criar» e sem 
monotonia; do ponto de vista material, duas pessoas disseram que «compensa 
monetariamente»; 

(c) reconhecimento da pertinência do trabalho por parte da população, dos colegas 
e «superiores» (9,2%); 

(d) valorização em função de aspectos funcionais – concepção, execução e alcance 
de resultados em tempo, de forma planeada, bem como prática da 
interdisciplinaridade (4,1%). 

 

Apesar do reconhecimento, não são poucos os agentes que encontram 

obstáculos e dificuldades na concretização dos objectivos laborais: 83% responderam a 

uma questão nesse sentido e apenas uma pessoa declarou «nenhuma dificuldade». Pela 

variedade de tipos de trabalho e de intervenção, são também vários os problemas, que 

separámos em internos e externos à ADL. 

Entre os externos, começamos por referir os menos mencionados: a 

considerável distância entre os centros de decisão e o terreno, a que se juntam os 

problemas de acessibilidade e transportes (4,9%) e a legislação desadequada (1,8%). 

Este último é o tipo de entrave que se encontra mais próximo de um conjunto de 

limitações catalogadas como «burocracia das entidades públicas e dos programas» e 

decorrente «lentidão dos processos» (14,3%).  

                                                
438 Respectivamente: 1) o reconhecimento da mais-valia do trabalho pelas repercussões exteriores ao 
agente e 2) pelos efeitos mais individuais no próprio técnico ou simplesmente em função dele. 
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As menções que misturam agentes institucionais, actores e “anti-actores” como 

entidades resistentes à mudança – questões «de mentalidade» – constituem também 

14,3% do total. Dominam aqui, contudo, os registos sobre elementos da população que 

não aderem a certos projectos, permanecendo avessos a inovações que se inserem na 

filosofia dos programas. 

O grupo maioritário das declarações dos técnicos sobre os obstáculos externos à 

sua acção (19,2%) pôde ser constituído sob a designação comum de «défices de 

entendimento e de colaboração inter-institucional». São exemplos as referências à 

«falta de sensibilidade» para o DL, a sobreposição de interesses autárquicos e 

associativos (incluindo uma de «défice democrático»), a resistência de algumas 

entidades locais, faltas de dinâmica, de colaboração e de parcerias. 

Iniciamos a incidência nos problemas internos às ADL também pelas indicações 

com menor peso. Em último lugar, os conflitos ou relações difíceis entre técnicos 

(2,7%) surgem apenas em meia dúzia de menções, traduzindo-se por vezes em 

dificuldades de integração no local de trabalho. No entanto, alguns apontam «fraca 

autonomia» (dependência de superiores) ou «indefinição de competências», enquanto 

que um coloca a questão apenas em termos de «diferentes pontos de vista na 

abordagem de problemas». 

Próxima desta questão situam-se as insuficiências pessoais (4,5%), que 

contemplam desde confissões de «falta de organização pessoal» até «falta de espírito de 

sacrifício por parte de alguns técnicos» (afirmação de um dirigente), passando por 

faltas de (in)formação e de conhecimentos sobre determinadas áreas. Com igual peso, 

temos as dificuldades de organização de recursos financeiros e humanos na ADL e com 

6,3% as insuficiências na capacidade de resposta das pessoas face a variadas 

solicitações. Como exemplos desta última, citamos: 

(a) «Não é fácil adequar sempre, de forma satisfatória, os objectivos e acções às 
características das populações e dos poderes públicos da região em que 
trabalhamos»; 

(b) «Dispersão resultante de gerir em simultâneo diversos projectos»; 

(c) «Excesso de solicitações para os meios disponíveis»; 

(d) «Exigência excessiva do trabalho de um indivíduo (...)»; 

(e) «Sobrecarga de competências e tarefas (equipa técnica de pequena dimensão 
face às necessidades)». 

 

Outros tipos de insuficiência, bastante mais referidos e que se situam a 

montante destes, são as faltas de recursos financeiros (11,2%), de tempo (9,4%)439 e de 

outros recursos (7,1%). Quanto aos primeiros, há quem escreva: «falta de estabilidade 

da instituição em consequência do sistema de financiamento». Do segundo revelam-se, 

por exemplo, de forma representativa, «timings curtos para a realização de certas 

                                                
439 Dispensamos nesta pesquisa  a atenção ao tempo de trabalho (remunerado ou não) e de não-trabalho 
dos técnicos de DLMR, tendo em conta o seu afloramento suficiente noutro estudo (cf. MORENO, 2001). 
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tarefas» e «falta de tempo para efectuar tarefas noutras instituições / organismos em 

simultâneo». Sobre os «outros recursos», contempla-se maior diversidade, mas 

relevamos: «recursos humanos qualificados», «falta de complementaridade técnica 

interdisciplinar», «espaço físico», equipamentos diversos e «insuficiência de dados de 

base para execução do trabalho». 

Em termos de respostas dos agentes face a todos estes tipos de problemas ou 

dificuldades, o Quadro 61 mostra-nos que a maioria prefere procurar a solução em 

equipa, com os colegas (opção E), seguindo-se de perto, em segunda prioridade, a 

apresentação de propostas de solução aos responsáveis (A). Só em terceira prioridade 

surge, de forma ainda significativa, a iniciativa própria com recursos da ADL ou 

provenientes da remuneração nesta (C). 
 

Quadro 61 – Resposta / reacção dos técnicos das ADL  
aos problemas: frequência relativa das hierarquizações  

 Níveis de prioridade 

Tipos de reacção aos problemas  1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 

A) apresenta propostas de solução ao 
coordenador ou a outros responsáveis  5,1 6,3 2,6 1,6 1,5 0,5 0,3 

B) aguarda que a solução surja por iniciativa dos 
responsáveis  1,0 1,3 3,0 2,3 2,6 4,3 0,3 

C) toma iniciativa própria para a solução com 
recursos já existentes ou provenientes da 
remuneração na entidade 

2,8 3,5 4,9 3,5 1,2 0,3 0,0 

D) toma iniciativa própria para a solução com 
recursos próprios e de proveniência exterior à 
entidade 

0,8 1,8 3,5 4,6 2,8 1,0 0,0 

E) procura a solução em equipa, com os colegas 
8,6 5,1 2,6 1,2 0,5 0,3 0,3 

F) procura solução junto de entidades exteriores 
0,5 1,3 2,3 3,1 3,9 3,5 0,0 

G) outro tipo de reacção face aos problemas 
sentidos 0,8 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 1,2 

 

Pensamos que esta realidade traduz uma «ética normal» (no sentido 

estatístico), já que simplesmente representa a agregação de todos os valores dos 140 

inquéritos. Não será por acaso que aguardar «que a solução surja por iniciativa dos 

responsáveis» (B) ou a sua busca «junto de entidades exteriores» (F) seja matéria de 

últimas prioridades440. Faz parte do comportamento esperado de um técnico de DL 

privilegiar a cooperação, ser pró-activo, autónomo e, também, rejeitar a dependência 

passiva de outrem – conotada com certo funcionalismo público hierárquico e 

                                                
440 Não contamos aqui com a sétima pois, sendo de opção em resposta aberta, ao contrário das outras 
(opções fechadas), foi respondida por poucos.  
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burocrático a que os princípios do DL se opõem – sempre que tem de enfrentar as suas 

próprias dificuldades441.  

A habitual responsabilização individual que se associa à frequente e indeclinável 

coordenação de projectos (lembremos que 48% dos técnicos inquiridos já o fizeram) 

corresponde à generalização da prestação de contas, pouco seguida nas organizações 

tradicionais, mais propensas à afectação e delegação personalizada de competências e 

assunção restrita de responsabilidades. Além disso, a gestão que torna uma ADL “com-

petitiva” é precisamente não-hierárquica, ajustando-se aos modelos organizacionais de 

referência onde imperam as regras da produção “just-in-time” e “just-in-case” e uma 

etologia de flexibilidade e polivalência dos «colaboradores» (não se concebem 

«empregados»...). 

Se utilizarmos o tipo de desagregação espacial elementar já anteriormente 

seguida, esta realidade adquire algumas cambiantes (Quadro 61). Podemos aí observar 

que no Norte o peso da opção pelas «soluções em equipa», como primeira prioridade, é 

idêntico à tomada de iniciativa própria (tipo C) e é sempre inferior às do “Centro” e do 

Sul. Aliás, de norte para sul aumenta claramente a proporção de «soluções em equipa» 

como primeira opção. Por outro lado, o Norte mostra um peso considerável da A (levar 

proposta aos responsáveis) na segunda prioridade, à custa da escolha de opções mais 

diversas. 

A observação do Quadro 63 ainda é mais elucidativa, para efeitos de compara-

ção entre regiões. Este faz a diferença entre as proporções de cada uma das regiões e a 

nacional, o que nos dá um “índice de especialização média” dessas secções do país 

quanto às orientações tendenciais dos respectivos técnicos para a resolução dos seus 

problemas. 

Torna-se então particularmente nítido que no Norte haverá uma certa 

preferência relativa para a iniciativa própria (seja com recursos obtidos na ADL ou de 

outra forma), em detrimento de outras soluções. No Sul, destaca-se claramente a 

solução E, enquanto que entre Tejo e Douro as primeiras prioridades apontam para 

alguma orientação para levar primeiro as propostas de solução aos responsáveis e para 

«outro tipo de reacção face aos problemas» (G). Uma certa “diluição de valores” do 

“índice”, neste último caso, revela uma diversidade interna considerável (aproximação 

ao padrão nacional),que exigiria uma análise com maior desagregação espacial, se pre-

tendêssemos mais que algumas conclusões de carácter geral, suficientes para validar o 

nosso argumento, em reforço de aspectos já aflorados442. 

 

                                                
441 Aqui já nos podemos referir aos princípios de uma «ética liberal». 
442 Embora à margem, podemos dizer que verificámos na faixa central o maior peso da solução E em 4 
ADL, de um equilíbrio entre A e E em 5 e da proximidade entre A e C em 4. Sem qualquer padrão 
geográfico significativo, A tende a dominar, em particular onde existe liderança carismática ou 
controladora. As soluções D ou C, traduzindo vontade de iniciativa independente, são particularmente 
significativas em ADL de quem recebemos menos inquéritos e de pessoas que revelam, em vários aspectos, 
mais autonomia. 
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Quadro 62 – Resposta / reacção dos técnicos aos problemas: frequência  
relativa das máximas hierarquizações por grandes regiões do Continente 

 A Norte do Douro Entre Tejo e Douro A Sul do Tejo 

Níveis de prioridade � . 
 Tipos de reacção aos problemas  

1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 

A) apresenta propostas de solução ao 
coordenador ou a outros responsáveis  

4,5 9,1 0,0 6,0 4,7 4,7 4,6 6,7 1,8 

B) aguarda que a solução surja por iniciativa 
dos responsáveis  

0,0 0,0 5,7 0,9 2,1 1,7 1,4 1,1 3,2 

C) toma iniciativa própria para a solução com 
recursos já existentes ou provenientes da 
remuneração na entidade 

6,8 2,3 0,0 2,1 4,3 6,0 2,1 3,2 5,6 

D) toma iniciativa própria para a solução  
com recursos próprios e de proveniência 
exterior à entidade 

2,3 4,5 3,4 0,4 1,7 3,0 0,7 1,1 3,9 

E) procura a solução em equipa, com os 
colegas 

6,8 4,5 5,7 7,7 4,7 2,6 9,8 5,6 1,8 

F) procura solução junto de entidades 
exteriores 

0,0 0,0 5,7 0,9 1,3 2,1 0,4 1,8 1,4 

G) outro tipo de reacção face aos problemas 
sentidos 

0,0 0,0 0,0 1,7 0,4 0,0 0,4 0,0 0,7 

 
 

Quadro 63 – Diferença entre as proporções de cada unidade geográfica e da  
nacional quanto à hierarquização da reacção dos técnicos aos seus problemas 

 A Norte do Douro Entre Tejo e Douro A Sul do Tejo 

Níveis de prioridade � . 
 Tipos de reacção aos problemas  

1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 

A) apresenta propostas de solução ao 
coordenador ou a outros responsáveis  

-0,6 2,8 -2,6 0,9 -1,6 2,0 -0,5 0,4 -0,9 

B) aguarda que a solução surja por iniciativa 
dos responsáveis  

-1,0 -1,3 2,7 -0,1 0,8 -1,3 0,4 -0,3 0,2 

C) toma iniciativa própria para a solução com 
recursos já existentes ou provenientes da 
remuneração na entidade 

4,0 -1,2 -4,9 -0,7 0,8 1,0 -0,7 -0,3 0,7 

D) toma iniciativa própria para a solução  
com recursos próprios e de proveniência 
exterior à entidade 

1,5 2,7 0,0 -0,4 -0,1 -0,5 -0,1 -0,8 0,4 

E) procura a solução em equipa, com os 
colegas 

-1,7 -0,6 3,1 -0,9 -0,4 -0,1 1,3 0,5 -0,9 

F) procura solução junto de entidades 
exteriores 

-0,5 -1,3 3,4 0,4 0,0 -0,2 -0,1 0,4 -0,9 

G) outro tipo de reacção face aos problemas 
sentidos 

-0,8 -0,2 -0,3 0,9 0,3 -0,3 -0,5 -0,2 0,4 
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Antes de qualquer outra consideração, damos apenas conta de que as 

especificações introduzidas pelos respondentes na opção aberta «outro tipo de reacção 

(...)» acabam por ser geralmente redundantes, pois respeitam quase exclusivamente 

reacções que já estavam contempladas nas opções fechadas. 

A nossa conclusão leva-nos a fazer mais uma distinção generalista em função de 

padrões culturais muito abrangentes. Assim, mesmo correndo os suspeitos caminhos 

das singelas dicotomias, não hesitamos em caracterizar primeiramente um vago Norte 

em que os agentes têm maior propensão individualista do que no Sul, em função de 

maior ligação institucional e de correlativas práticas sujeitas à inércia relativamente 

conservadora. Na parte meridional, face à influência de um pequeno número de 

dirigentes com cultura cívico-política substancialmente antagónica à das instituições de 

funcionamento tradicional, com quem as ADL têm ligações mais independentes, os 

membros das equipas (também mais numerosas) sentirão menor inclinação para 

relações hierárquicas. 

As ligações interpessoais (aqui, de pessoas humanas e colectivas) mais 

cultivadas pelos protagonistas da mudança sofrem mais acentuadamente no Sul as 

marcas do pendor ideológico de ruptura com uma cultura relacional conotada com 

dominação, dependência e condições de permanência de pobreza e miséria, bem como 

de qualquer tipo de paternalismo (senhorial ou estatal). Ao contrário do Norte mais 

tradicional, em que o associativismo releva o seu carácter funcional(izado), no Sul esse 

tornou-se, comparativamente, muito mais militante.  

Se é verdade que estas considerações se pautam por alguma superficialidade, 

não é menos verdade que esta se apoia na frieza dos “grandes números”, sem querer ir 

mais longe (e mais fundo) que a generalidade que estes permitem. Além disso, não 

entramos em contradição com todo o sentido dos diferentes elementos de apoio. 

Naturalmente, o conhecimento pessoal de casos particulares de excepção permitiria 

desmentir a regra, além de que o padrão de comportamento “uniformizado” (atrás 

gizado) pelos cursos, pela formação específica para o DL e pela filosofia / prática do 

LEADER (principalmente) tornou o agente de DLMR numa “espécie transcultural” – 

indutor de parcerias “envolventes” – de disseminada presença nos “quatro cantos” do 

país. Por outro lado, podemos acrescentar mais um factor de diluição de padrões 

culturais regionais, que é a apreciável mobilidade dos agentes, aspecto que desejamos 

focar de seguida.  

 

14.4.7. (In)satisfação e mobilidade dos agentes: de uma visão de conjunto 

ao plano das intenções 

Já anteriormente fizemos referência à instabilidade e mudança dos técnicos, condições 

paradoxais da própria força do DLMR enquanto processo exigente em competências 

para mobilizar os factores de sustentabilidade do meio rural e de todo o ordenamento 

do território. Mas, precisamente para tão ideais, profundos e mais ou menos 

longínquos propósitos, a disponibilização de recursos parece ser considerada 
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minimalista, como todos aqueles que habitualmente se consagram ao longo termo, por 

força das mais prosaicas e prementes exigências sociais de curto prazo. 

Ora o que queremos ilustrar neste momento é apenas a consequência no espaço 

– para os técnicos – da magreza e descontinuidade dos fundos que lhes alimentam a 

função de estimuladores da lenta inovação social em meio rural. Lembrando que quase 

metade dos agentes inquiridos tiveram proveniência directa de estabelecimentos de 

ensino, ou seja, usando as ADL como primeiro emprego, a Fig. 37 permite ter uma 

perspectiva (embora muito “amostral”443) da simultânea atracção e retenção de 

recursos humanos de superior potencial444 fora dos principais centros urbanos, 

resultado dos programas de apoio ao DLMR. Porém, em contrapartida, o benefício que 

o meio rural poderia tirar de uma dedicação continuada de pessoas competentes, 

motivadas e dedicadas não acabará por ficar algo comprometido pela “mobilidade 

instável”445 que ilustramos com o Quadro 64?446. 

Utilizando apenas estes elementos do LEADER II, podemos verificar a referida 

mobilidade dos técnicos das ADL, aparentemente bastante forte. Tendo podido recorrer 

a uma amostra de 64% das ADL desse PIC, no Continente, não é difícil constatar no 

quadro que, em média, mais de 60% dos membros que constavam do rol das equipas 

técnicas dos respectivos GAL nas datas aproximadas do início e do fim da execução do 

programa, não fizeram parte de ambos os momentos deste período (1994/95 a 

2000/2001). Infelizmente, as lacunas nestes valores não permitem fazer afirmações 

comparativas sobre a importância das diferenças inter-regionais, mas permitem 

perspectivar uma certa diversidade de situações e pensar que existirá maior “segurança 

de emprego” naquelas ADL de corpo técnico mais pequeno e controlo dos interesses 

municipais.  

Sobre a presumível nocividade para o DRUR da mobilidade dos agentes, 

julgamos que é possível contra-argumentar que o tipo de concepção e organização das 

ADL as torna estruturas funcionais adaptáveis, pelo que a saída de um ou outro técnico 

não tem mais efeito que a perda de um nó numa rede. A organização continua e o 

processo interno recompõe-se permanentemente em função das solicitações. Numa 

leitura mecanicista – que o contexto sociopolítico (neo)liberal muitas vezes propicia – 

isto é, de facto, o que se passa em muitos casos, mas isso não significa que daí venha 

qualquer sustentabilidade da intervenção dos técnicos e das associações em áreas 

carentes do enraizamento do protagonismo.  

                                                
443 A Fig. 37 (mapa de fluxos) apenas contempla 34 ADL, na medida em que resulta da ligação entre o 
resultado das questões «Local / locais de trabalho (actualmente)» e «Antes de ingressar na actual EL (…) 
onde viveu?». Se considerássemos (alternativamente) a dicotomia «local de nascimento» / «local de 
trabalho», teríamos acesso a mais elementos, mas tal daria origem a um padrão menos representativo da 
movimentação que nos interessa. 
444 Jovens, mais abertos a nova (in)formação e menos “presos” por compromissos familiares consumidores 
de tempo. 
445 Num processo paralelo ao que tem caracterizado, até aos anos 1990, a mobilidade docente do sistema 
educativo oficial dos ensinos básico e secundário, truncando muito do potencial da continuidade 
pedagógica. 
446 Os números deste quadro levam-nos, antes de mais, a fazer notar que não traduzem o número de 
elementos dos GAL, pois incluem pessoas que não permaneceram nas equipas.  
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Fig. 37 – Proveniência geográfica dos técnicos de 34 ADL (situação em 2000-2001)* 

* Fonte: combinação de dados 
dos inquéritos próprios e de 14 
da animar 
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Quadro 64 – Mobilidade dos técnicos dos GAL LEADER II (1994-2001) 

Regiões ADL Movim. (a) Total (b) % Movim. 

  Ader-Sousa 3 8 37,5 
  ADH 7 9 77,8 
  ADRAT 4 7 57,1 
  ADRIL 3 6 50,0 
  Adriminho 3 5 60,0 

Norte CoraNe 8 9 88,9 
  Desteque 3 7 42,9 
  Douro Superior 4 7 57,1 
  Probasto 11 18 61,1 
  Sol do Ave 8 11 72,7 
  Ad Elo 1 4 25,0 
  ADAE 0 3 0,0 
  ADDLAP 3 6 50,0 
  ADIBER 4 6 66,7 
  ADICES 9 14 64,3 
  ADRACES 5 9 55,6 

Centro ADRUSE 2 6 33,3 
  Beira Douro 6 7 85,7 
  Pinhal Maior 1 3 33,3 
  Pró-Raia 2 4 50,0 
  Raia Histórica 2 4 50,0 
  Rude 5 9 55,6 
  Terras de Sicó 7 10 70,0 
  Ader-Al 2 3 66,7 
  In Loco 7 12 58,3 

Sul LeaderSor 9 10 90,0 
  Vicentina 8 9 88,9 
  TOTAL 127 206 61,7 

(a) Nº aproximado de pessoas que se movimentaram em cada GAL 
(saíram ou entraram no período indicado) 

(b) Nº total de pessoas contabilizadas em cada GAL em dois 
momentos distanciados da história da respectiva ADL 

 

Os técnicos são pessoas, com qualidades diferentes, e funcionam em conjunto. 

Se à primeira vista pode parecer que não será grave a perda temporária de um técnico 

com a função x, por ser mais “substituível”, por exemplo, que um animador que já 

cimentou conhecimentos mais densos e a confiança dos actores da região, ao pormenor 

encontramos um factor de stresse e de uma certa desestruturação. 

As frequentes saídas e entradas numa organização que depende da articulação 

interna (trabalho de equipa) para a sua eficácia e eficiência, introduzem esforços 

acrescidos de (re)combinação e de inserção – ainda mais com substituições transitórias 

(face a desfasamentos de saídas e admissões para uma certa função, por exemplo) – à 
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custa de tempo e energias retiradas a pessoas que, de outra forma, teriam podido 

concentrar mais esforços na animação, por exemplo447.  

Qualquer orientação metodológica para o DL insiste na importância das 

parcerias, o que, para o meio rural mais desfavorecido, significa a criação de relações de 

(inter)confiança e de partilha do risco. Ora a indisponibilidade para alimentar, em 

momentos-chave, as concertações inerentes às parcerias tem algum papel na 

desmotivação e desconfiança de (potenciais) parceiros, com repercussões que fazem 

lembrar as das falhas às reuniões de negócios onde vários interesses se movimentam. 

Em suma, a flexibilização dos recursos fornecidos às ADL desafia permanentemente (e 

pode limitar) a flexibilidade dos agentes com maior poder estruturante no território. 

Numa ADL do Sul que conhecemos melhor, o investimento na estabilidade de 

vários agentes – para evitar o quadro potencial exposto – fez-se com a contracção de 

empréstimos bancários, em alguns momentos, o que obrigou ao posterior pagamento 

de juros, implicando (entre outros meios) o recurso a labor adicional, com prestação de 

serviços remunerados. Esta actividade acrescida retirou tempo a outros usos: alguns 

podem não estar consagrados na mais imediatista «cultura do trabalho», mas parte 

destes e de outros448 teriam efeitos sociais relevantes.  

Lembramos que a identificação dos maiores entraves ao trabalho dos técnicos 

revelou sobretudo a falta de recursos449, somando 28% do total dos problemas e 61% 

das dificuldades internas das ADL. Argumentos teóricos nas áreas da Economia e da 

Gestão poderão remeter a problemática para questões de produtividade laboral e de 

controlo eficiente de recursos, mas preferimos recordar que a complexidade do que 

envolve o empenho no DLMR e no DRUR remete para a participação transdisciplinar e 

societal, não para racionalismos restritivos especialmente ajustados à realidade 

empresarial em lógicas de mercado. 

Este breve afloramento de algumas condições da instabilidade serve-nos para 

enquadrar as questões sobre a satisfação dos membros das ADL e a predisposição para 

a sua própria estabilidade ou relativa mudança (incluindo de actividade), até que ponto 

uma resposta aos desafios colocados. 

O grau de satisfação global dos técnicos com o seu trabalho mereceu-nos uma 

atenção especial (Quadro 65) e faz-nos salientar, em primeiro lugar, duas realidades: 

não só o conhecido padrão de gradação Norte – Sul, neste caso em relação ao aumento 

do “contentamento dos agentes”, mas também a excepção do Norte em relação ao 

padrão de igualdade no rácio dos sexos no que respeita ao grau de satisfação com o 

trabalho.  

 

                                                
447 Ter mais tempo disponível para suscitar a imaginação e a participação necessárias às estratégias de 
inovação social, matéria de longo prazo, em lugar de usar o tempo limitado (entre outros recursos) com 
tácticas de mera sobrevivência, comparáveis às necessidades dos bombeiros perante o fogo. 
448 Investimentos de qualidade nas esferas da reprodução e da produção. 
449 Dinheiro, tempo e outros, quando abordámos os obstáculos ao trabalho. 
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Quadro 65 – Grau de satisfação global dos  
técnicos com o trabalho realizado (escala de 1 a 10) 

Regiões HM M H 
A norte do Douro 6,6 6,0 7,1 
Entre Douro e Tejo 7,3 7,3 7,3 
A sul do Tejo 7,4 7,4 7,4 

 

O que sugerimos antes sobre a maior instabilidade e mobilidade no Sul parece 

confrontar-nos com um paradoxo que se consubstancia na questão: será a satisfação do 

técnico compatível com uma certa “volubilidade laboral” ou com a mobilidade? 

Lembrando algumas entrevistas, julgamos poder ensaiar uma primeira resposta (outras 

surgem adiante, com mais contributos para este estudo), decompondo o problema em 

três planos que interferem entre si:  

a) a instabilidade é em vários casos encarada como inevitável condição de partida, 
em particular por grande parte dos técnicos mais jovens, fazendo parte do 
“clima de desafio” inerente à profissão; 

b) a mobilidade identificada refere-se à transição entre algo que já aconteceu e a 
realidade do momento em que a pessoa respondeu; se a situação do agente é 
percebida, na altura, como melhor que a anterior [ex: (mais) remuneradora, 
desafiadora e estimuladora das potencialidades individuais], a satisfação torna-
se bastante lógica; 

c) algumas pessoas deram-nos a entender que o esforço partilhado na equipa para 
a manutenção de colaboradores empenhados mas em risco era factor de 
reconhecimento e, portanto, de relativa satisfação450. 

 

Em termos de planos para o futuro das pessoas englobadas pelo nosso estudo, 

face às condições que sentiam e conheciam, partimos do princípio que, em regra, não 

teriam particular interesse em mudar radicalmente de região, salvo por razões de força 

maior ou para regressar à origem na sequência da cessação de contrato, nos casos de 

proveniências distantes. Porém, face à conhecida incerteza laboral de muitos, a médio 

prazo, presumiam-se intenções de mobilidade para «vir a desempenhar outra 

actividade», assunto de uma das nossas questões. Do apuramento de 66 respostas 

positivas (47% do total), o Quadro 66 mostra-nos a proporção por região de agregação 

de dados: menos de metade a norte do Tejo e cerca de 54% no Sul. 

Verificamos, assim, que o Sul revela maior propensão para a mudança de 

actividade, mas também um notável contraste com o resto do Continente, neste 

domínio, quanto ao peso da componente feminina. Enquanto que as mulheres vão 

pouco além dos 35% na faixa central e ainda menos no Norte – onde chegam a ter um 

peso de menos de metade do dos homens – no Sul têm mais 1,6% que a componente 

                                                
450 Não pudemos saber até que ponto terá permanecido a mesma perspectiva de solidariedade entre 
aqueles técnicos que já saíram, que não puderam / quiseram permanecer e que, portanto, não 
responderam ao nosso inquérito... 
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masculina. Se atendêssemos apenas aos homens, seriam os técnicos do Norte a liderar 

destacadamente a proporção dos interesses em fazer outras coisas. 
 

Quadro 66 – Intenção dos técnicos em vir a desempenhar  
outra actividade diferente da que executam (%*) 

Regiões HM M H 
A norte do Douro 48,0 27,3 64,3 
Entre Douro e Tejo 38,9 35,3 45,0 
A sul do Tejo 54,1 54,5 52,9 
* Percentagens do respectivo total por zona 

 

 

Realçamos a curiosa correspondência entre a menor satisfação das técnicas 

nortenhas e o seu baixíssimo índice de interesse em mudar. Embora isto sugira alguma 

desmotivação, tal só nos pareceu evidente em dois casos. Podem existir causas mais 

profundas que as que poderemos aqui focar451, além de que o pequeno número de 

elementos envolvidos – em que a Sol-do-Ave tem preponderância – não convida a 

maiores interpretações. 

Esta não será a única excepção à “regra” sugerida pela correlação positiva entre 

o grau de satisfação (de homens e mulheres) e a percentagem de pessoas em cada ADL 

que não manifestam vontade em vir a ter uma nova ocupação (Fig. 38)452. Sendo a 

correlação relativamente fraca453, admitimos que maior número de casos pudesse dar 

um maior grau de confiança à relação, mas procurámos, em qualquer caso, razões para 

as consideráveis distorções em relação à aparente tendência.  

Se algumas causas dos desvios são meramente técnicas454, outras já serão mais 

substantivas. Vimos atrás que há motivos para considerar algum “factor regional” na 

diferente expressão dos agentes quanto à satisfação e ao desejo de mudança. No 

diagrama de dispersão, que relaciona o grau de satisfação com o de “não-mudança” 

(este, numa proporção interna a cada ADL), torna-se particularmente clara essa 

distinção.  
 

                                                
451 O estudo de MORENO (2001) sobre os usos do tempo dos técnicos de DLMR poderá abrir algumas 
pistas, em particular quando refere: «são as regiões do litoral – com destaque para o Norte Litoral – 
aquelas onde as pessoas mais referem o “trabalho doméstico e apoio à família” (...)» (idem:9). 
452 Preferimos usar como variável dependente a resposta negativa por ser maioritária e, portanto, permitir 
maior número de valores úteis (% de pessoas na ADL que não indicaram o desejo de outra actividade) para 
a correlação. 
453 Com o coeficiente de determinação observado e o de “Correlação de Pearson” de 0,502, temos uma 
probabilidade ligeiramente superior a 1% de a relação entre as variáveis ocorrer aleatoriamente. 
454 As respostas isoladas (apenas uma ou pouco mais) por ADL tendem a introduzir valores mais extremos 
na variável dependente. Na independente, os valores médios do grau de satisfação escondem, por vezes, 
algumas disparidades, podendo uma ou outra traduzir um particular entendimento (por distracção) da 
escala de 1 a 10 (tivemos 5 respostas entre 1 e 4, sobretudo no Sul, que levantam dúvidas). 
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A figura mostra-nos então que apenas duas das sete associações do Sul se 

representam acima da recta de tendência, revelando-se um comportamento inverso 

para as ADL da zona central. Nesta, metade das ADL têm características muito 

próximas (pontos 2, 3, 4, 5, 6 e 12 na figura) e estabelecem, por outro lado, a transição 

entre as condições na zona Norte455 – no terço esquerdo do gráfico (baixo grau de 

satisfação) – e as do Sul, cuja maioria de casos (5 em 7) se estende pelo lado direito do 

diagrama (grau de satisfação igual ou superior a 7,5).  

Verificando que não é convincente a relação entre a satisfação e a declarada 

intenção de não procurar exercer outra actividade, incidiremos na busca de 

fundamentos para os padrões detectados, através da análise aos conteúdos da resposta 

inversa à que tomámos como variável dependente, ou seja, as novas ocupações em que 

as pessoas declararam desejar vir a trabalhar. 

De acordo com o Quadro 67, a maioria das respostas incide principalmente no 

próprio domínio do DLMR. A proporção geral456 é de quase 16%, mas o peso em cada 

zona varia entre 25% na Norte e 9,5% na faixa central. Na Sul, os 14,3% correspondem a 

respostas de mulheres, em total oposição ao resto do território.  

                                                
455 Apenas representada, em termos práticos, pelo Noroeste. 
456 Por «geral» referimo-nos à proporção obtida com os valores agregados, antes da sua decomposição 
geográfica que o quadro representa. 
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Fig. 38 - Relação entre o grau médio de satisfação global dos técnicos com o seu 
trabalho e a ausência de desejo em vir a desempenhar uma actividade diferente 
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Com 12,5% das pessoas no geral (total nacional) surgem ao mesmo tempo, 

praticamente apenas com expressão a sul do Douro, o «trabalho numa empresa» 

(geralmente em gestão, economia e contabilidade) e o trabalho social diverso, para a 

inclusão social e dinamização de grupos específicos.  

Por ordem decrescente de importância, seguem-se a formação (11%), a 

animação, mediação ou apoio directo aos promotores (9,4%), a investigação, estudo, 

docência ou escrita (7,8%), para além de acção política, actividades nas áreas do 

turismo, agricultura, ambiente e ordenamento e promoção da saúde, entre outras 

(valores entre 6,3% e 3,1%). 

Algumas destas actividades em perspectiva adquirem maior importância 

relativa conforme as regiões, embora o pequeno número de elementos não nos estimule 

a grandes comentários. Não queremos deixar de salientar, contudo, que as actividades 

representadas no quadro entre a oitava e a décima segunda linha (da «dedicação ao 

estudo (...)» ao «trabalho político») constituem cerca de 50% a sul do Douro e menos 

de 42% no Norte. Isto parece reflectir um certo efeito do peso das ciências sociais na 

formação-base das pessoas do Centro e Sul, factor de acrescida motivação para aquilo 

que mais caracteriza a animação do DL. 

Quase todas estas pessoas gostariam de realizar as actividades nestes domínios 

em local próximo da residência, que é também, na maior parte dos casos, em áreas 

vizinhas da ADL. Algumas das excepções referem-se a centros urbanos (interesse em 

ingressar em certas instituições públicas) e em cinco casos menciona-se «África», 

«estrangeiro» e «países de língua portuguesa». Dois terços esperavam vir a fazê-lo 

«num futuro próximo» e apenas duas pessoas (3,2%) preferiram o «talvez» à dicotomia 

«sim / não». 

Com a justificação das opções desejadas (Quadro 68), conseguimos finalmente 

aproximar-nos da conclusão do quadro explicativo das diferenciações apontadas. Com 

mais de 32% do total, uma maioria relativa de pessoas deseja outra ocupação para 

«aproveitar capacidades e competências individuais e aprofundar conhecimentos», 

com maior peso regional no Norte e no Sul e o já conhecido peso diferenciado da 

componente feminina. Mas esta explicação para outra actividade tem pouco poder 

discriminante se não a dissecarmos, associando-a também a outras. 
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Quadro 67 – Actividades desejadas pelos técnicos das ADL, para além das que já executavam 
 

 A norte do Douro Entre Douro e Tejo A sul do Tejo 

Tipos de actividade H M %HM H M %HM H M %HM 

Criação de uma empresa   0  1 4,8 2 1 8,6 

Trabalho numa empresa  1 8,3  2 9,5 2 3 14,3 

Trabalho em marketing 1  8,3 1  4,8   0 

Formação e consultoria 2  16,7  3 14,3 1 1 5,7 

Experiência laboral na área do turismo 1  8,3   0  2 5,7 

Serviços nas áreas do ambiente e ordenamento   0   0 1 1 5,7 

Promoção da saúde 1  8,3   0  1 2,9 

Dedicação ao estudo e à investigação  1 8,3 2  9,5 1 1 5,7 

Novas experiências em DLMR e em cooperação 3  25,0 2  9,5  5 14,3 

Mediação, animação, extensão e apoio a promotores 1  8,3  1 4,8 1 3 11,4 

Ocupações no desenvolvimento social e comunitário   0 1 3 19,0 1 3 11,4 

Trabalho político   0 2  9,5  2 5,7 

Outros  1 8,3 2 1 14,3  3 8,6 

TOTAL 9 3 100,0 10 11 100,0 9 26 100,0 
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Quadro 68 – Motivos alegados para «novas actividades» desejadas pelos técnicos das ADL 
 

 A norte do Douro Entre Douro e Tejo A sul do Tejo 

Tipos de razões H M %HM H M %HM H M %HM 

Querer aproveitar capacidades e competências individuais 

e aprofundar conhecimentos  4 1 35,7 2 3 23,8 4 10 35,9 

Interesse ou pertinência em efectuar contactos directos 

com a comunidade   0  2 9,5  4 10,3 

Necessidade de responder a certas carências regionais 5  35,7 3 1 19,0 2 2 10,3 

Busca de maior estabilidade financeira   0 1 3 19,0 1  2,6 

Ultrapassar condições limitantes na ADL 2 2 28,6 1 1 9,5 1 3 10,3 

Tradição familiar numa dada área ou actividade económica 

(incluindo a agricultura)   0   0 2 1 7,7 

Gosto / prazer   0 2 2 19,0  6 15,4 

Interesse pessoal (n.e.)   0   0 1 2 7,7 

TOTAL 11 3 100,0 9 12 100,0 11 28 100,0 
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Por um lado, esta primeira razão esconde finalidades diferentes do 

aproveitamento de competências: no Norte surge mais como uma via de realização fora 

da ADL, nas situações – poucas – em que a entidade colectiva não preenche toda a 

disponibilidade do técnico. São casos que tornam consistente o maior peso do Norte na 

nova ocupação desejada como resposta (personalizada) «a certas carências regionais» / 

locais (35,7%) e até mesmo no «ultrapassar» de certas condições limitantes da ADL 

(28,6%)457.  

Na generalidade do resto do Continente, esta orientação é menos frequente, ou 

melhor, o aproveitamento de condições individuais específicas liga-se a uma maior 

variedade de situações e não são raros os casos em que a explicação em questão se 

associa precisamente àqueles domínios mais característicos da “animação para o DL” 

ou para práticas solidárias. Não é por acaso que apenas a sul do Douro encontrámos 

respostas que revelavam que a «outra actividade» desejada era entendida no âmbito da 

própria associação: quase 40% dos casos e apenas um deles era de um homem. 

A considerável diversidade de tipos de explicação no Centro e Sul emana do 

próprio número de contribuições recebidas e da disparidade propiciada pela 

combinação da quantidade e da variedade. Quantidade de respostas e variedade de 

características dos técnicos (incluindo a orientação ideológica) e das respectivas 

condições de (in)dependência (material e imaterial) no exercício da actividade. Por isso 

mesmo, na faixa central a prevalência relativa das justificações da intenção de mudança 

partilha-se entre os aspectos contraditórios de «busca de maior estabilidade 

financeira» e o mero «gosto / prazer» e ainda a resposta a «certas carências regionais» 

(19% cada). 

No Sul, os três motivos que se igualam com um peso de 10,3% prendem-se com 

a apetência pelo trabalho “no terreno” ou, pelo menos, diferente daquele que a 

organização associativa interna impõe, seja realizado no âmbito da ADL ou no exterior, 

de forma independente, em busca de mais contactos, liberdade, condições de 

criatividade, saberes e competências. Não se tratando, de alguma forma, de qualquer 

exclusividade geográfica, pudemos, todavia, identificar melhor na parte meridional do 

Continente os sinais de que uma valorização adicional – algumas vezes dada pelo 

reconhecimento da população quando se trabalha no terreno – cria mais segurança (ou 

menos insegurança) e, portanto, mais satisfação. 

Em conclusão, podemos dizer que encontramos em todo o “inventário” dos 

minoritários desejos de mudança, consideráveis “meias mudanças”, explicando grande 

parte das aparentes inconsistências sugeridas na correlação. De facto, muitas das novas 

actividades não são perspectivadas apenas como alternativas exclusivas mas também 

simultâneas ao trabalho nas ADL ou até contempladas como forma de ocupar, de modo 

mais seguro, os “vazios” inerentes à descontinuidade entre projectos (mais frequente no 

Sul).  

                                                
457 Percebidas em referências à busca de maior «autonomia» e «criatividade», bem como fuga à «rotina». 
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Portanto, a satisfação com o trabalho não é, de forma alguma, uma 

incompatibilidade com a vontade de mudança, pois esta é vista como o «desejo de algo 

mais», especialmente entre aqueles cujo ambiente laboral cria expectativas de 

realização inovadora que não têm «cabimentação»458 nos projectos apoiados, no 

âmbito da ADL. Mas, pela mesma ordem de razões, a satisfação com o trabalho é 

também, noutros casos, reflexo de alguma estabilidade na entidade local 

(proporcionalmente superior onde as equipas são mais reduzidas) e/ou da realização 

que se consegue nesta, não deixando espaço para perspectivar outras actividades no 

exterior que não existam já. 

Os dois únicos comentários escritos – não solicitados – que obtivemos para a 

ausência de interesse em novas actividades foram de uma técnica do Centro e de um 

técnico do Norte interior. No primeiro caso, pudemos perceber a relação entre a 

elevada satisfação com o trabalho na ADL459 e a falta de alternativa interessante para a 

sua formação de base («gestão e desenvolvimento»). No segundo, de um agente que 

fora chefe de uma Zona Agrária, o grau «9» de satisfação associa-se ao comentário: «de 

momento considero a minha actividade muito motivadora e de interesse para a 

comunidade local», mas também (quanto ao pretérito assunto de obstáculos e 

dificuldades), «falta de tempo e de recursos financeiros suficientes para algumas 

iniciativas privadas».  

 

                                                
458 Expressão de uso corrente entre alguns técnicos. 
459 Corrigido no inquérito de 7 para 8, ao mesmo tempo que alterou de «Sim» para «Não» a resposta à 
questão sobre a vontade de vir a desempenhar outra actividade, diferente das que executava. 
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CONCLUSÃO 

A complexidade do processo-conceito de desenvolvimento que importa considerar para 

entender o DL e o DLMR, para perceber valores envolvidos, ideologias e projectos 

consonantes, levou-nos por caminhos de identificação das raízes, dos alicerces de uma 

cultura construída na modernidade ocidental e que se disseminou a partir da segunda 

metade do século XX, embora sujeita a um processo crítico de reconfiguração desde os 

anos 1960. 

Conduzidos pela influência de estudos sobre os “pensadores da liberdade” e das 

“racionalidades para o progresso”, fomos levados a reconhecer no desenvolvimento 

pessoal e social todo um percurso civilizacional de luta pelo poder, em que os 

intelectuais se mobilizaram cada vez mais. A partir do poder pessoal e local, de 

pequenos grupos e organizações, em cidades, regiões, nações e Estados, o triunfo do 

individualismo que caracteriza a modernidade precisou da força das ideias 

mobilizadoras, organizadoras, envolventes, para os acordos e contratos que 

estruturaram a sociedade moderna e contemporânea. 

Como processo dialéctico, o desenvolvimento implicou sempre o envolvimento, 

ou seja, o compromisso de agregação de esforços para o sucesso de alguns, no seio de 

condições à partida desiguais em termos de recursos, arte e engenho. O papel da 

intelectualidade sócio-política foi fundamental ao alimentar toda a ideologia: desde a 

que mais fez aceitar o sacrifício massificado até à que favorece a emancipação e a 

participação no “produto social” condicionada por direitos e exigências de equidade. 

Nesta última situação vemos as democracias ocidentais, que beneficiam de 

legados de exploração, intensificações selectivas e preterições, com consequências que 

são hoje alvo de atenções mais ou menos apaixonadas, face à inércia de um sistema 

cultural criativo mas ofensivo e às persistentes mas renovadas desigualdades sociais, 

económicas e territoriais, do nível local ao mundial. 

A mundialização do «desenvolvimento» que a globalização permitiu trouxe 

consigo o aprofundamento da instabilidade e o alastramento da consciência crítica, 

inerência de uma espécie de mal-estar intelectual e emocional entre os que herdaram 

condições de bem-estar material e/ou aqueles que são desafiados para novas respostas, 

no seio do poder ideológico e substantivo dos que representam os mais 

empreendedores.  

A sustentabilidade é crescentemente a grande preocupação: a) dos que vêem 

aproximar-se alguma exclusão ou privação460, à medida da entrada em cena de novos 

poderes, que exercem uma pressão redistributiva (no espaço e no tempo) em desfavor 

de privilégios recentes ou acumulados; b) daqueles que se sentem mais ou menos 

excluídos de determinadas oportunidades de valorização económica e social, por força 

de particularidades sociais, culturais, económicas, políticas e territoriais que os 

                                                
460 De tempo, dinheiro, companhia, saúde e de recursos correlativos. 
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interesses dominantes defendem. Em ambos os casos, sustentabilidade rima com 

sobrevivência. 

A descentralização, processo de cedência / conquista de poderes iniciado com as 

independências políticas e continuado com os percursos, mais ou menos disseminados, 

de emancipação e captação / retenção de recursos, torna-se o natural meio de regulação 

em “ambiente liberal”. Significa que os contributos para o desenvolvimento passam a 

depender mais de novas e acrescidas responsabilidades, em função de contratos sociais 

inspirados em princípios éticos construtivistas, de subsidiariedade e de solidariedade. O 

cenário-limite é a “pulverização social” em sujeitos autónomos empoderados e 

comprometidos com os grandes desígnios socialmente valorizados: o exercício da 

cidadania activa, numa cultura de auto-exigência e de avaliação para manter a 

diversidade e a densidade relacional em limiares que não comprometam a 

sustentabilidade. 

Assume-se na Europa que este processo tem de ser alargado e transversal a 

todos os segmentos sociais e ao conjunto do território, de modo a encaminhar 

protagonismos, da corrente principal à resistência mais radical, para a convergência de 

esforços. Das políticas que os anos 1990 vêem surgir para o meio rural, sobressai o 

estímulo à iniciativa, combinando fundos comunitários e meios institucionais de cada 

Estado e dos diversos actores da sociedade civil. Assim, no DLMR não falta o inevitável 

confronto e a possível articulação entre a ideologia dominante, simultaneamente 

portadora do “discurso do sucesso” e também do “velho ordenamento”, e ideologias de 

alternativa, que alegam e argumentam maior coerência com as finalidades de longo 

prazo, ao cultivarem a participação ascendente no planeamento, ligada a uma «nova 

ordem». 

Entre os que comandam a fileira tecno-burocrática, essa “nova ordem” é aceite 

mas de modo instrumental: para responder aos desafios da globalização há que 

propiciar a densidade orgânica da sociedade, economia e território, é preciso que a 

subsidiariedade seja factor da força económica461, é necessário que a programação, 

adicionalidade e parceria sejam condições do veio institucional que encaminha a acção 

para objectivos controlados e controláveis. Também a participação, acompanhamento e 

avaliação são concebidos como inerências ao compromisso socialmente capilarizado, 

uma força a entretecer de forma transversal às diversas culturas nacionais, regionais e 

locais. 

Todos os «técnicos de DL» encontram no «local», na micro-região, as condições 

culturais que favorecem e/ou que desafiam as suas filosofias de vida, as suas 

concepções orientadoras, os seus cenários de realização pessoal e profissional. Por um 

lado, motivações próprias filiam-se em «sombras» e «luzes» do passado, pois os 

«caminhantes», dos pioneiros aos tardios, não são insensíveis ao peso da memória 

colectiva que, na Europa e em Portugal, em maior ou menor grau, pelas vias formal e 

informal, inculcou valores de admiração pela persistência para o sucesso e resistência 

                                                
461 Como a segmentação do processo produtivo industrial é condição da produtividade e da eficiência... 
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às contrariedades. Alguns dos protagonistas mais empenhados não ignoram o papel de 

precursores guiados pelo sonho, pela idealização mítica e utopista e que deixaram 

marcas na história da alteridade. 

Por outro lado, as solicitações do presente, entre os agentes do DLMR, não 

deixam de apelar ao conhecimento transdisciplinar das condições actuais e fazer 

invocar o passado: as marcas da história (social, económica, cultural...), principalmente 

na forma como se consubstanciam na história regional e local, na etnografia, na 

sociologia, na geografia, etc., são vistas como património e recurso essencial ao serviço 

da valorização de identidades, saberes e competências do meio rural. Nisto, o Norte 

revela diferenças sensíveis em relação ao Sul mas, em qualquer caso, é a razão prática 

que suscita a «investigação prática» para a animação micro-regional462, sendo a 

(in)formação e a produção de documentos expressivas e incontornáveis provas de que a 

promoção do(s) saber(es) é o vector essencial do DL, logo também do DLMR. 

Não nos referimos apenas aos saberes do / no mundo rural, cujo papel, sem 

deixar de ser fundamental, dificilmente será concebido isoladamente. Se é facto que são 

indissociáveis o saber local e a autoconfiança para empreender, atrair e reter recursos, 

alvos de incidência da (in)formação menos padronizada e mais solicitada pela 

especificidade rural / local, outro facto é indesmentível: é o (re)conhecimento das elites 

externas que viabiliza a revitalização rural. Ou seja, é a atenção ao rural dispensada 

pelos actores mais influentes do meio urbano que (retro)alimenta a confiança e o 

investimento na promoção da sociedade, economia e território na periferia e na 

margem dos principais centros (de poder) e eixos de crescimento. 

Por estes motivos, parte da (in)formação não deixa de visar – directa ou 

indirectamente – o cultivo, o enriquecimento cultural da população urbana, no sentido 

de a sensibilizar para o valor das “raízes”, simultaneamente como territórios de 

alternativa e de sustento / sustentação do (in)sucesso463 urbano. De forma primária ou 

táctica, porém, capta-se primeiro a atenção para aquilo que vai de encontro aos desejos 

e necessidades de diferentes estratos de consumidores urbanos, quando buscam a 

qualidade não massificada: o produto «saudável» e/ou «agradável», com valor 

simbólico distinto do rotineiro, industrializado, barato ou cansativo, cuja frequência de 

acesso é imposta pelo cálculo económico mais corrente. Naturalmente, por «produto» 

referimo-nos a bens, sobretudo agroalimentares, e serviços: restaurantes, alojamentos, 

actividades de recreio e lazer e acessos à paisagem e à «natureza». 

O PIC LEADER tem sido o instrumento que, desde o início dos anos noventa do 

século passado, mais contribuiu para a interpenetração urbano-rural. Por ter sido o 

programa mais desafiador e mobilizador da (in)formação, deu início à promoção do 

                                                
462 Saber reconhecer e valorizar o que fizeram os antepassados e o que fazem os contemporâ-neos é parte 
do processo educativo / formativo que dá referências para avaliar as condições do presente (auto e 
heteroavaliação). Trata-se da (re)construção de uma «cultura de desen-volvimento», orientadora da 
iniciativa. 
463 Grafia deliberada, que traduz a nossa interpretação da realidade, ao colocar a relativa (des)atenção 
prestada aos territórios-“bastidores” das dependentes aglomerações como factor de (des)qualificação da 
cidade e da (in)sustentabilidade desta, bem como de todo o território, dialecticamente. 
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“idílico interior” mas também justificou aos poderes estabelecidos maior atribuição de 

recursos públicos complementares464, por sua vez multiplicadores de maior atenção de 

consumidores urbanos. Este é o ponto de vista em que se privilegia a inserção no 

mercado, mas que não ignora a complementar integração social, condição sine qua non 

de qualquer investimento qualificador do rural que compatibiliza atractividade com 

sustentação no aproveitamento de “energia cívica”. 

Noutra perspectiva, a maior “imbricação” entre o rural e o urbano propiciada 

pelo LEADER deveu-se ao seu papel no fortalecimento do associativismo e das 

parcerias para actuações concertadas. Criaram-se novos pólos de competência e de 

influência político-administrativa em meio rural, que atraíram e fizeram circular jovens 

de proveniência universitária diversa, assim como reforçaram a capacidade de 

intervenção de actores com vocação cívico-política não realizada / realizável no quadro 

do sistema partidário. Ao potencializar a expansão das oportunidades criativas e a 

visibilidade das múltiplas dimensões da inovação e do desenvolvimento, o LEADER 

forneceu recursos ao meio rural para que (melhor) se fizesse ouvir a sua “voz”, sendo 

alguns meios universitários “focos de provocação” e/ou “caixas de ressonância” de 

certos “atrevimentos” locais. 

Foi após os primeiros balanços e apreciações deste programa que numerosas 

entidades do Terceiro Sistema, através da “presença exemplar” das ADL LEADER, 

foram estimuladas para repensar e refazer a sua actuação, contando com parcerias com 

estas e/ou com programas de incidência complementar.  O trabalho inerente aos PAL, 

interpretado como caminho da autonomia e da respeitabilidade, na medida da 

responsabilidade envolvida, passou a ser uma referência. A “cultura liberal” reflecte-se 

numa certa uniformização tendencial do agente de DLMR: produto flexível das 

universidades e dos cursos de formação específica, maioritariamente jovens e do sexo 

feminino, mais satisfeitos com o desafio e o reconhecimento que com os meios 

disponíveis, normalmente solicitados para responder directamente ou em equipa, sem 

hierarquia, às exigências dos projectos. Não obstante, padrões culturais regionais e 

correspondente arranjo institucional fazem ainda marcar diferenças, do subtil ao 

vincado: a flexibilidade reduz-se mais no Norte que no Sul e aqui a acção sofre maior 

pressão das “ideologias de alternativa”.  

A organização do movimento associativo para o DLMR, primeiro, e para o DL 

em geral, depois, tal como foi protagonizado pela animar, deu corpo a um conjunto de 

reivindicações de integração, muito diferentes das tradicionalmente afectas a interesses 

parciais e sectoriais. Tratou-se de apresentar um projecto de sociedade alicerçado numa 

rede e em redes de «iniciativa solidária», ou seja, em valores de compromisso para a 

diversidade (ambiental, cultural, económica, política...), com expressão territorial, logo 

na pluralidade de poderes locais, assumindo isto como condição da durabilidade. Mas 

este movimento – apesar de ter conquistado lugar como parceiro social e influência nas 

políticas públicas – teve uma base de apoio diferenciada no território continental, com 

                                                
464 Exemplos: Centros Rurais, Aldeias Históricas, Programas Operacionais regionais, INTEGRAR, RIME, 
SIR... 
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particular força no Sul e nas áreas / situações em que o poder autárquico não limitou a 

“expressão da diferença”.  

Outra componente da animar, a individual, mais ou menos independente do 

universo associativo mas comprometida com os valores de cidadania activa, para a 

justiça social, com forte peso do “urbano crítico”, de presença ou proveniência 

universitária, teve um papel não negligenciável. Para muitos, concebe-se o território 

como uma escola prática de «aprendizagem social», sem cátedras mas com “bancos de 

ensaio” onde todos têm lugar, não só para cultivar a inovação mas também para fazer 

pressão indutora de políticas compreensivas que estimulem a capilarização cultural de 

um desenvolvimento inclusivo, crítico e reformulador dos processos que geram 

depauperamento, extinções e marginalidades, das escalas local à mundial. 

Uns e outros, associados colectivos e individuais da animar, mas também 

numerosas entidades externas, desde 1994 que se mostram como «movimento de 

DLMR» e desde 1998 «de DL», em «Feiras e Assembleias» nacionais – MANIFesta – 

no sentido de juntar sociedade civil e responsáveis políticos na partilha da consciência 

da força e da fraqueza do rural, este como realidade difusa e como representação 

simbólica de territórios “menorizados”. A força é realçada como um potencial a 

explorar de forma parceira (que inclui, compromete e responsabiliza) e a debilidade, 

por tácito contraste, um entrave à sustentação da inovação social com referência 

territorial.  

Já no final do milénio, é a própria organização institucional e programada para 

a animação dos grupos LEADER em Portugal – CAL, a cargo da INDE em 1999-2001 – 

que reforça um movimento de sensibilização para os desafios à globalização que o 

mundo rural enfrenta. Mais comprometida com resultados processuais visíveis, num 

prazo mais reduzido, esta entidade faz a ligação entre as orientações instrumentais do 

LEADER em toda a Europa e a intervenção sócio-política em Portugal para o 

aprofundamento das parcerias e da cooperação inter-territorial ascendente que permita 

a aquisição de “massa crítica” rural/regional.  

Alguma conflitualidade de perspectivas e rivalidade de interesses com dirigentes 

da animar tiveram, a nosso ver, consequências estruturantes, sob a forma de um 

empenho da INDE465 / CAL particularmente avaliado, desafiado e estimulado e do 

apoio a estruturas associativas influentes. Um primeiro caso, a Federação Minha 

Terra, que surgiu em 2000 com abrangência nacional, mobiliza quase todas as ADL 

LEADER e constituiu-se como lóbi paralelo ao da animar para fomentar o DLMR e 

negociar futuras medidas nacionais e comunitárias para o desenvolvimento rural, na 

perspectiva de sustentar a respectiva actuação e “diluir o horizonte 2006”. Outra 

situação, que se refere ao apoio ao DL, no seu sentido mais ideológico, é anterior à CAL 

e passa pela colaboração da INDE com diferentes associações europeias,  entre as quais 

a Delos Constellation, que coordena a organização em Portugal dos II Encontros 

Mundiais do DL, em 2003. 

                                                
465 Que pertence – como membro de pleno direito – à rede animar. 
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O futuro do mundo rural, como de qualquer espaço socialmente apropriado 

sujeito a jogos de poder, projecta-se, por um lado, na dependência da estruturação 

económica em concorrência e dos financiamentos públicos conquistados no âmbito da 

luta política, aos níveis mundial, dos blocos supra-nacionais (incluindo o europeu), 

nacionais e (micro)regionais ou locais. Por outro lado situa-se, de forma correlativa, em 

função do modo como os confrontos ideológicos possam arregimentar maior ou menor 

participação social – com remuneração plural466 – no Terceiro Sistema, visando uma 

regulação sustentável. Com o protagonismo motivado e esclarecido dos caminhantes, 

trata-se do envolvimento mobilizador das liberdades individuais e colectivas para o 

escoramento permanente dos “túneis sem luz ao fundo”, os caminhos do 

desenvolvimento com que a humanidade se procura superar. 

 

                                                
466 Aquela que não se limita ao dinheiro e a bens materiais... 
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SIGLAS, ACRÓNIMOS E ABREVIATURAS PRESENTES NO TEXTO 

 
ACE Agrupamento Complementar de Empresas 
ADL Associação de Desenvolvimento Local  
ADLMR Associação de Desenvolvimento Local em Meio Rural 
ADR Agência de Desenvolvimento Regional 
AEIDL Association Européenne pour l'Information sur le Développement Local 

(Bruxelas) 
AH Recuperação de Aldeias Históricas (subprograma do PPDR) 
ALD Associação Local de Desenvolvimento 
ANDC Associação Nacional de Direito ao Crédito 
ANEFA Agência Nacional de Educação e Formação de Adultos 
animar Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local 
ARP Aliança para o Mundo Rural Português 
ATTAC Associação para a Taxação das Transacções financeiras para Ajuda aos 

Cidadãos 
BEES Bem-estar Económico e Social 
BIT Bureau International du Travail (da OIT) 
CAL Célula de Animação LEADER (apenas LEADER II) 
CCE Comissão das Comunidades Europeias 
CCPF Coordenação das Colectividades Portuguesas em França 
CCPL Coordenação das Colectividades Portuguesas do Luxemburgo 
CCR Comissão de Coordenação Regional 
CDR Cooperação e Desenvolvimento Regional (ADR de Setúbal) 
CE Comunidade Europeia 
CEE Comunidade Económica Europeia 
CEG Centro de Estudos Geográficos  
CES Conselho Económico e Social  
CIDAC Centro de Informação e Documentação Amílcar Cabral (ONGD) 
CLA Comissão Local de Acompanhamento (de diferentes programas, incluindo do 

LEADER) 
CNA Comissão Nacional de Acompanhamento (geralmente do PIC LEADER) 
CNAIV Comissão Nacional para o Ano Internacional dos Voluntários 
CNG Comissão Nacional de Gestão (geralmente do PIC LEADER) 
CPLP Comunidade de Países de Língua Portuguesa 
CRIDEL Centre de Recherches et d'Initiatives pour le Développement Local  

(em França e na Bélgica) 
CRSS Centro Regional de Segurança Social 
DATAR Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale  

(em França) 
DC Desenvolvimento Comunitário 
DELOS Cons-
tellation 

Associação Internacional sem fins lucrativos para o Desenvolvimento Local 
Sustentável 

DGACCP Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas 
(MNE) 

DGDReg Direcção-Geral do Desenvolvimento Regional 
DGDRur Direcção-Geral do Desenvolvimento Rural 
DG-VI  Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural da CCE 
DG-XVI  Direcção-Geral das Políticas Regionais da CCE 
DH Desenvolvimento Humano 
DL  Desenvolvimento Local 
DLMR Desenvolvimento Local em Meio Rural 
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DLR Desenvolvimento Local em Rede (lista de correio electrónico) 
DRA Direcção Regional de Agricultura 
DREG Desenvolvimento Regional 
DRI Desenvolvimento Rural Integrado 
DRUR Desenvolvimento Rural 
DS Desenvolvimento Sustentável 
DSI Doutrina Social da Igreja 
EA Educação de Adultos 
EN Estado Novo 
ESE Escola Superior de Educação 
EUA / E.U.A. Estados Unidos da América 
EURADA Associação Europeia de Agências de Desenvolvimento 
FAO Food and Agriculture Organization (da ONU) 
FEDER Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
FEDER Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
FLUL Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
FMI Fundo Monetário Internacional 
FPCCR Federação Portuguesa das Colectividades de Cultura e Recreio 
FSE Fundo Social Europeu 
GG Grande Guerra (1ª ou 2ª) 
GOP Grandes Opções do Plano 
GRET Groupe de Recherche et d’Echanges Technologiques (França) 
ICE Instituto das Comunidades Educativas (ESE-Setúbal) 
IDH Índice de Desenvolvimento Humano 
IDL Iniciativa de Desenvolvimento Local 
IEADR Instituto de Estruturas Agrárias e Desenvolvimento Rural (até 1995) 
IED Instituto de Estudos para o Desenvolvimento  
IEFP Instituto do Emprego e Formação Profissional 
ILE Iniciativas Locais de Emprego 
INATEL Instituto Nacional para o Aproveitamento dos Tempos Livres dos 

trabalhadores 
INSCOOP Instituto António Sérgio do Sector Cooperativo 
INTERREG PIC para as Regiões Fronteiriças 
IPJ Instituto Português da Juventude 
IPPAR Instituto Português do Património Arquitectónico 
IPSS Instituição Particular de Solidariedade Social 
IQADE Implementação e Qualificação de Agências de Desenvolvimento Regional (I e 

II, subprograma no âmbito do PPDR) 
ISA Instituto Superior de Agronomia (UTL) 
ISCTE Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa 
JADE Jovens Agentes de Desenvolvimento em regiões de Emigração (Programa de 

Formação) 
JNICT Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica 
JVS Jovens Voluntários para a Solidariedade 
LEADER  Ligação Entre Acções de Desenvolvimento da Economia Rural (I, II e +) 
LEED Local Employment and Economic Development (em substituição do ILE da 

OCDE desde 1993) 
NPI Novos Países Industrializados 
NTI Novas Tecnologias de Informação 
NTIC Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 
OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 
OCS Organizações Cívicas e Solidárias 
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OECE Organização Europeia para a Cooperação Económica  
(antepassada da OCDE) 

OEL Observatório Europeu LEADER 
OID Operação Integrada de Desenvolvimento  
OIDL Organizações e Iniciativas de Desenvolvimento Local 
OIT Organização Internacional do Trabalho 
OMC Organização Mundial do Comércio 
ONG Organização Não-Governamental 
ONGD Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento 
ONU Organização das Nações Unidas 
OT Ordenamento do Território 
P.O. Programa Operacional 
PAC Política Agrícola Comum (da CEE e da UE) 
PAN Política Agrícola Nacional 
PAR Plan d'Aménagement Rural (em França) 
PDAR Programa de Desenvolvimento Agrícola Regional 
PDM Plano Director Municipal 
PDR Programa de Desenvolvimento Regional (I, II ou III) 
PECO Países da Europa Central e Oriental 
PIB Produto Interno Bruto 
PIC Programa de Iniciativa Comunitária 
PIDR Programa Integrado de Desenvolvimento Regional 
PIM Programas Integrados Mediterrâneos 
PNB Produto Nacional Bruto 
PNDES Plano Nacional de Desenvolvimento Económico e Social 
PNUD Programa da Nações Unidas para o Desenvolvimento 
PPART Programa para a Promoção dos Ofícios e das Microempresas Artesanais 
PPDR Programa de Promoção do Potencial de Desenvolvimento Regional (âmbito do 

QCA II) 
PREC Período Revolucionário Em Curso (1974-76) 
 
PRODER 

Programa Operacional de Desenvolvimento e Diversificação Económica de 
Zonas Rurais (em Espanha, de forma complementar  
ao LEADER) 

QCA Quadro Comunitário de Apoio (I, II ou III dos respectivos PDR) 
RADIAL Rede de Apoio ao Desenvolvimento Integrado do Algarve 
RCR Recuperação de Centros Rurais (subprograma do PPDR) 
RIME Regime de Incentivos às Micro-Empresas 
RV Revolução Verde 
SAP Sistematização da Auto-avaliação Participativa 
SEP Sistematização de Estratégias Participativas 
SIFIT Sistema de Incentivos ao Financiamento de Investimentos Turísticos 
SIP Sistematização da Informação Participativa 
SIPIA Sistema de Incentivos aos Pequenos Investimentos Agrícolas 
SIR Sistema de Incentivos Regionais 
SVE Serviço Voluntário Europeu 
TER Turismo em Espaço Rural 
TERN Trans European Rural Network 
UE União Europeia 
UTAD Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
UTL Universidade Técnica de Lisboa 
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